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PRZEDMOWA

Sprawy narodowe i powszechne, z wojennej doby

rewolucyjnej i napoleoskiej, przedstawiaj wiele ana-

logii do spraw równorzdnych, z przeywanej obecnie

wiatowej doby wojennej. Nie moe by inaczej. Z po-

krewnych przesile i zagadnie pokrewne pyn wska-

zania.

Tembardziej jednak zastrzedz naley, e ofiarowana

tu wykadnia dziejów tamtoczesnych powstaa zgoa nie-

zawile od wypadków biecych, bez adnego do nich

przystosowania, naamania przeszoci. Powstaa w jedy-

nie dopuszczalnym naukowo, jedynie te poytecznym

politycznie, sposobie czysto przedmiotowym. Dzieo to

w caoci obmylone, w poowie za, t. j. a do historyi

1805 r. wcznie, napisane zostao przed lipcem 1914 r.

Spónione z powodu wojny, ukazuje si teraz w brzmie-

niu niezmienionem, prócz stylowych w druku poprawek.

Z ogólnego tego zastrzeenia wynika jedno poszcze-

gólne. S tu, zwaszcza w tej ksidze wstpnej, gorzkie

nieraz wypomnienia opacznej w rzeczach polskich polity-

ki francuskiej. Nakrelone w pokojowym czasie, wobec
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Francyi szczliwej, nie mog one by le zrozumiane

w obliczu krwawicej. Naród polski, który wanie w tym

okresie rewolucyjno-napoleoskim krwawi pospou z Fran-

cy, pomimo wszelkich porachunków dziejowych, nie

przesta odtd widzie w niej, w szczciu a tembardziej

w nieszczciu, wielkiej przodownicy wiata nowoytne-

go i szczytnych wszechludzkich ideaów postpu, adu,

prawa i wolnoci.

Ju w cigu wojiy ukazao si sporo nowych przy-

czynków naukowych z dziedziny napoleoskiej. Pene

ich spoytkowanie byo technicznie do utrudnione, na-

wet mimo pobytu piszcego w neutralnej Szwajcaryi.

Ile si tylko dao, najwiesza ta literatura ródowa
uwzgldniona zostaa w przypisach.

Warszawa, kwiecie 1918. A



WSTP.

Polska zachowaa serce dla Napoleona. Cokolwiek

o tern sdzi, — tak jest; rzecz sama nie podpada wtpli-

woci. Nie znaczy to, eby z bdów jego i win nie

zdawano sobie sprawy, eby mu ich nie stawiano w ra-

chub a z ostroci i alem. Lecz naogó, bdco-

bd, zachowano dla serce. Wizerunek jego podzidzie

widnieje w Polsce po rezydencyach paskich, dworach

szlacheckich, domach mieszczaskich, a nieraz i na cia-

nie izby chopskiej i robotniczej. Wspomnienie jego po-

dzidzie grzeje i zapala dusz polsk. Dlaczego? Dla-

czego tenm obcy — sowa s duszy jednej z najrdzen-

niej polskich, rozmylajcej nad losem narodu w zawia-

towej, dozgonnej samotni wiziennej, — tak „potrafi ocza-

rowa Polaków, e dzi nawet imi jego w paacu bo-

gacza i ubogiej chacie wieniaka jest spominane z bo-

gosawiestwem?"

Dla dwóch podobno prostych powodów. Naprzód

dlatego, e Polska od obcych, od wszystkiej Europy mo-

carstwowej, tyle doznaa za. A powtóre dlatego, e od
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tego jedynego mocarza cudzoziemca, jedynego wielkiego

Europejczyka, jakowego zaznaa dobra.

Ssiedzi Rzpltej, Rosya sowiaskiem bliska pobra-

tymstwem, Prusy bogatem darzone lennem, Austrya

dzielnem obowizana wybawieniem, zwaliy pastwo, po-

dzieliy ziemi, ujarzmiy naród, wchony do swych

armii krew polsk, której wicej nieskoczenie polao

si odtd w subie poniewolnej a sprawie wycznej

trójrozbiorców, ni w szeregach i wojnach napoleoskich

a zawsze poredniej lub bezporedniej subie i sprawie

polskiej. Opodal za stojce najprzedniejsze potgi euro-

pejskie, wprost uczestniczy w spóce podziaowej nie

majc sposobu, w niczem przynajmniej jej nie zakóciy,

owszem, uwiciy j niebawem, przyoyy si do jej

utrwalenia, ubocznie bodaj wyzyska jej dla siebie

w miar monoci nie omieszkay. Anglia widzem bya

obojtnym podziaów; wnet sprzymierzya si najcilej

z ich sprawcami; potem przeciwia si ca moc wznie-

sieniu Królestwa Kongresowego; wreszcie odwrócia si

podwakro od jego agonii listopadowej i styczniowej.

Francya bourboska zamkna oczy na pierwszy podzia;

rewolucyjna na drugi i trzeci; restauracyjna, pospou

z Angli, szkodzia odbudowie kongresowej; orleaska spo-

ytkowaa i zdradzia wybuch listopadowy; drugocesar-

ska podniecia i wystawia na sztych powstanie stycz-

niowe. Przeplatay nadomiar i dopeniay krzywd otwart

i brutaln pokusy skryte i ncce. Od samyche rzdów
rozbiorczych, od kadego z nich naprzemiany, na wy-

cigi, celem cignicia ku sobie i pobudzenia przeciw

dwom innym, raz po razie miociwa przychodzia aska-



wo i wspaniae widoki wskrzesicielskie; od rzdów po-

stronnych, celem podanej chwilowo przeciw tamtym

dywersyi,—spóczujca podnieta i oywcze widoki posi-

kowe: wci gra niechybnie ta sama, czczo obudna

sowa, czyn umykajcy si w potrzebie.

A tu jawi si czowiek wielki, bdcy czynem

wcielonym, i cokolwiek, ie wszystko zapewne, lecz

zgoa nienajmniej, rzeczywicie uczyni. Nie by wszech-

mocnym, ani nieomylnym: uczyni dla Polski maximum

tego, co móg, albo co zdao mu si moliwem. Nie by
Polakiem: uczyni dla niej to, co wydao mu si zgo-

dnem z racy stanu swoj, swego narodu i Europy. T
mianowicie racyi stanu polskiej a europejskiej zgodno
przyrodzon, polskiego w yciu europejskiem skadnika

przeznaczenie i prawo niezniszczalne, kardynaln i bez-

wzgldnie konieczn zasad dziejow i polityczn, przed

nim i po nim zaprzeczan, on najpierwszy, jedyny cu-

dzoziemiec ywioowemi ciosy dowiadczalnie wiatu

na oczy wystawi. Ukorzy butnych tej zasady, tej praw-

dy przeczycieli. Podniós zdeptanych jej wyznawców.

Wszed zdobywc do Berlina, Wiednia, Moskwy. Odda
wyzutym dziedzicom Pozna, Warszaw, Kraków, Wilno.

Przywróci rzd i bro polsk. Przedar akty podziao-

we; przerwa przedawnienie; odrobi rzecz, napozór prze-

pada, i okaza, e ona jest do odrobienia. Zczy
w dziejach nierozerwalnie siebie, wzlot swój i upadek

ze spraw polsk, i jeszcze w zostawionych po sobie

i swem dziele zwaliskach przekaza jej niejedn, prze-

trwa dodzidnia, warto realn, a ywotn po wszyst-

kie czasy duchow.
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Tego mu Polska, wypróbowana od obcych przez zo

00 niemiara, przez adne niespieszczona dobro, a wie-

dziona waciwym narodowi instynktem szlachetnym

i prawym, wrodzonym sobie take porywem ku temu,

co naprawd wielkie,—nie zapomniaa. I tej pamici jest

wyrazem uczucie przychylne, jakie pomimo duych jego

win i bdów zachowaa Polska dla Napoleona.

Alici na samem uczuciu polega, poprzestawa nie-

wolno; wymaga ono sprawdzenia przez trzewy rachu-

nek. Czas po temu obecnie, gdy stulecie dobiego od ru-

nicia wraz epopei i Polski napoleoskiej. To jest zada-

niem rzeczy niniejszej.
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UPADEK POLSKI A FRANCYA





ROZDZIA PIERWSZY.

WOBEC PIERWSZEGO ROZBIORU.

1.

Rozsziarpanie Rzpltej, niezawile od tego, czem byo
dla sameje Polski, byo zarazem, pod najogólniejszym

wzgldem midzynarodowym, wielkim aktem negacyi

Europy jako caoci. Równao si zwaszcza negacyi

j^ierwszorzdnycli mocarstw zacliodnici, Francyi i Anglii.

Porodku powszechnego zespou mocarstwowego wy-
odrbnia si naraz samoistna trójca podziaowa, Rosya,

Prusy, Austrya, i, nie ogldajc si na inne tego zespou

najznakomitsze czonki, dokonaa midzy sob, przez

ogromn operacy rozbiorow polsk, rdzennego prze-

obraenia w terytoryalnym stanie posiadania na ldzie

europejskim, a przeto i w dynamicznym ukadzie euro-

pejskiej równowagi politycznej. Musiao to, sam si
rzeczy, prdzej czy póniej odbi si dotkliwie na tam-

tych wydalonych, zobojtnionych wiadkach zachodnich.

Odbije si te na swój sposób, kolej odlegych lecz ko-

niecznych nastpstw, na przyszoci Anglii. Ale odbi
si musiao przedewszystkiem, bezporednio i natych-

miast, na losie przodujcego mocarstwa kontynentalnego,

Prancyi.

Napoleon a l'ol,ska. I. 2
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Trzy podziay 1772, 1793, 1795 r. poprzedzane byy
kady przez ostre przesilenie wewntrz Polski, przez

rozpaczny wysiek ratunkow}'^ gincego narodu, rewo-

lucy barsk, majow, kociuszkowsk. Dla stanowiska

Francyi byo szczególnie znamiennem najpierwsze zaraz

przesilenie podziaowe. Wyobraao ono, w porównaniu

z dwoma nastpnemi, bdcemi ju tylko dalszem, nie-

uniknionem jego rozwiniciem, zasadniczy, bo wstpny
wyom rozbiorowy. Miecio z natury rzeczy najwicej

trudnoci wykonawczych dla sprawców, napoczynajcych

dopiero spók podziaoAv, a tem samem najwicej sto-

sunkowo uatwie zapobiegawczych dla zainteresowa-

nych w jej niedojciu mocarstw postronnych. Odbywao
si za nadomiar w czasie, dla tych ostatnich mocarstw,

a w szczególnoci dla Francyi, stosunkowo dogodnym,

kiedy nie bya ona jeszcze, jak za dwóch nastpnych

przesile podziaowych, skrpowan przez wasne najpo-

waniejsze troski rewolucyjne i wojenne. I mimo to,

sposobem tembardziej uderzajcym, ujawnia si w^ caej

peni ju tym razem, wobec pierwszego aktu tragedyi

rozbiorowej, bezwzgldna nico Francyi i polskiej jej

polityki.

Ta nico, jak w onej przeomowej dla Polski

chwili mia okaza spóczesny, sam ju wtedy chylcy

si do upadku rzd wersalski, bya w znacznej mierze

uwarunkowana przez wczeniejsze przesanki dziejowe,

przez ca}^ uprzedni stosunek starej monarchii francuskiej

do Rzpltej polskiej. Ów stosunek od szeregu stuleci

pojmowany by ze strony francuskiej jedynie jako incy-

dens pomocniczy w odwiecznej walce domu Francyi

z domem Habsburgów i by te stale i wycznie pod-

porzdkowany kolejnym tej walki odmianom i potrze-

bom. Std sprowadzony zosta, zamiast do zdrowego

sprzenia interesów Polski a Francyi, do prostego jenc*

wyzyskiwania Polski przeciw Austryi. Std znowu poszy

zawzite a bezmylne, bo nie z dodatnich pynce d-
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e, lecz z samej t^^ko ujemnej pobudki spózawodnictwa

austryackiego, zabiegi elekcyjne francuskie o koron pol-

sk. Std— przemylne a ndzne szalbierstwa dyplomacyi

francuskiej w Polsce; ustawiczne przez ni mcenie y-
cia wewntrznego Rzpltej i jej polityki zagranicznej.

Std zwaszcza — wyzyskiwanie jej bez miosierdzia, za-

równo w stosunku do Austryi, jakote ze wzgldu na

innych, wygodniejszych narazie, uywanych przeciw Au-

stryi, sojuszników francuskich, czy to Szwecy, czy Tur-

cy, czy te najmodszego a najsprawniejszego pod ko-

niec sojusznika, l*rusy, W ostatecznym wyniku, pod po-

zorami tradycyjnej od wieków yczliwoci i powino-

wactwa politycznego polsko-francuskiego, krya si w rze-

czywistoci marna i szkodliwa tradycya polityczna pol-

ska starej Francyi. Bya to tradycya przenikniona do

cna realizmem |)ogardliwym i bezwzgldnym, fikcyjnym

w gruncie rzeczy realizmem, krótkowzrocznjan, bezpod-

nym, niczego napi-awd realnego zbudowa niezdolnym,

bo budujcym na piasku, stojc3an na systematycznem

zapoznawaniu, lekcewaeniu, deptaniu najistotniejszych

interesów Rzpltej polskiej, jej znaczenia, godnoci i sa-

mego bytu pastwowego i narodowego. W tem pojciu

gbszem, na odlegoci dwóch stuleci midzy 1572

a 1772 r., midzy opuszczeniem Polski przez uciekajce-

go z niej Henryka Walezego a opuszczeniem jej w po-

trzebie podziaowej przez umywajcego rce Ludwika XV,
bya pewna przyczynowa czno dziejowa.

Wprawdzie av poowie wieku XVIII, na skutek

osawionego „odwrócenia aliansów", dokona si prze-

wrót kardynalny w dotychczasowej powszechnej polity-

ce francuskiej. Francya rzekomo nazawsze pog]'zebaa

starodawny swój z Austry zatarg i zwizaa si z ni
najcilej politycznie a niebawem i dynastycznie. Wszak-

e nie wyszo to bynajmniej na dobro zabagnionym sto-

sunkom polsko-francuskim. Tamten nowy, paradoksalny

sojusz Francyi z Austry by pocztkowo zaoony na
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spou dziale Rosyi, a V)yt przedewszystkieiu obliczony

przeciw Anglii i Prus(Hu, Pogrzebanie antagonizmu

aust]-o-francuskiego miao wyj z jednej strony na po-

ytek przyrodzonemu przeciwiestwu francusko-angiel-

skiemu, z drugiej za austro-pruskiemu. Wzamian Francya

powicaa dawniejszy swój zwizek z Prusami przeciw

Anstryi, Austrya swój z Angli przeciw Francyi. Lecz

odrazu, przy pierwszej próbie czynnej, w wojnie Siedmio-

letniej, gdzie Francya stracia kolonie do Anglii, Austrya

nie odzyskaa lska od Prus, misterny ów rachunek

zawiód haniebnie. Na dobitk za zosta on niebawem,

nazajutrz po tej wojnie, pokrzyowany do reszty przez

zerwanie Anglii z Prusami a zwizanie si natomiast

z niemi Rosyi.

Ten ostatni zw^^ot kapitalny, przymierze Frydery-

ka II z Katarzyn II, dokonane na gruncie rzeczy pol-

skich, sprowadzio bezporednio wyniesienie kreatury ro-

syjskiej, Stanisawa-Augusta, na tron polski, a pored-

nio rozwai'o ju faz kocow, podziaow, sprawy pol-

skiej. Stawao tedy zupenie wpoprzek pierwotnych za-

oe tamtej sztucznej kombinacyi sojuszniczej francu-

sko-austryackiej i musiao zwichn j ostatecznie. W rze-

czy samej, jeli godzia ona pierwotnie ze strony fran-

cuskiej w Angli a z austryackiej w Prusy, to przecie

z adnej w Rosy. A nawet wprost przeciwnie, Austrya

.ju po sprzymierzeniu si z Francya nie przestawaa po-

dawnemu ciy ku Rosyi. W niej wszak, podczas wojny

Siedmioletniej, nierównie skuteczniejsze, ni francuskie,

przeciw Pi-usom znajdowaa narzdzie. Z ni te czyy
j wczeniejsze tradycye wspólnych dziaa w sprawach

tureckich i polskich, cho w obu tych sprawach, a zwasz-

cza w^ pierwszej, kada strona swe odrbne i sprzeczne

miewaa interesy. Wprawdzie Austrya wieo zostaa od-

sdzona od Rosyi przez Prusy. Lecz wanie dlatego,

pod wpywem konkurencyjnych przed Pikusami obaw,

tem snadniej ku niej w gruncie odtd pocigana bya.
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To te Austrya teraz, po pewneui waliaiiiii, pewnych

ostentacyjnych manewrach, zapowiadajcych mniemane

grone jej wystpienie przeciw sekundowanej przez Pru-

sy akeyi rosyjskiej na Wschodzie i w Rzpltej, miaa koniec

kocem po swojemu do podwójnej tej akcyi przystpi.

Ograbiwszy na wasnrk Turcy, miaa przyczy si do

wspólnego ograbienia Polski. Miaa w ten sposób, przez

owe faszywe manewry, a w charakterze swoim sojusz-

niczki francuskiej, podtrzyma tylko i przeduy zud-

ne nadzieje, w niej oraz we Francyi pokadane przez

Polaków. Miaa wreszcie, przez sojusznicze swoje cinie-

nie na polityk francusk, jeszcze bardziej tylko obez-

wadni j i znieczuli, zarówno wobec grabiey, doko-

nanej na Porcie ottomaskiej, jak wobec ciosu podzia-

owego, zadanego Rzpltej polskiej. Tym sposobem, po-

dobnie jak przedtem walka z Austry paczya i zatru-

waa przez wieki cay stosunek Francyi do Polski nie-

podlegej, tak obecnie przymierze z Austry odbio si

jaknajfatalniej na stosunku Francyi do Polski dzielonej.

II.

Uwydatnio si to jaskrawo w pierwszem mianowi-

cie przesileniu podziaowem, tem jaskrawiej, e trwao

ono stosunkowo dugo, przez szereg lat, poczynajc od

wybuchu konfederacyi barskiej, a do zupenego wyko-
czenia operacyi rozbiorowej. Przez cay ten przecig

czasu Francya Ludwika XV, majc rce wolne, przecie

niczemu w Polsce nie potrafia zapobiedz. Pomagaa wpraw-

dzie konfederatom, ale tak nierozumnie, nieudolnie, nieucz-

ciwie, e przyspieszya tem tylko katastrof. Zapewne,

konfederacya barska, w swojem poczciu, nastroju i prze-

biegu, nie bya bynajmniej na tej wysokoci, jakiej wy-
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magao pooenie narodu i na jakiej postawia j leg-en-

da. Bya naogó, pod wzgldem ideowym i rzeczowym,

znacznie niej poziomu insurekcyi kociuszkowskiej.

ród bodców, czynnikÓAV i przejawów przedsiwzicia

barskiego nie brako te zapewne podejrzanych, pole-

dnich, lub zgoa ujemnych. Nie brako nawet skadników

wprost prowokatorskich. Nie brako ich ze strony Prus,

skd nie szczdzono zachty konfederatom, posyano im

przebranych oficerów, pozwalano przemyliwa o kandy-

daturze ks. Henryka Pruskiego na tron polski. Ani te
ze strony Austryi, która przygarniaa Generalno kon-

federack, dawaa jej u siebie schronienie, umacniaa j
w widokach na kandydatur sasko-austryack. Ani na-

wet podobno i ze strony Rosyi, trzymajcej peno szpie-

gów i zdrajc(hv w szeregach konfederackich. W istocie,

ród pewnych wpywowych ywioów petersburskich, po-

litj^^cznych a zwaszcza wojskowych, mile patrzono na

barskie zarzewie; nie yczono sobie przedwczesnego je-

go stumienia; yczono owszem rozdmuchnicia go w po-

og o tyle wanie znaczn, aby by tytu do przyga-

szenia jej przez podzia, Jednak(nvo, mimo to wszystko,

konfederacya sam si ]'zeczy, waciwym sobie ywio-
owym odruchem, stawaa si wielkiem uosobieniem nie-

podlegoci i caoci Rzpltej, wielkim wypadkiem naro-

dowym i europejskim.

Barzanie podnieli si, pospou z Turcy, przeciw

Rosyi, oczywistej podówczas najgówniejszej nieprzyja-

cióce Rzpltej. Rachowali na poparcie Austryi, bdcej
z imienia nierozczn sojuszniczk francusk, na wspó-

dziaanie Szwecyi, bdcej istotnie pod kuratel fran-

cusk. Nadewszystko atoli liczyli na sam Francy, przy-

rodzon opiekunk Polski i Porty, a zarazem, jak si
wtedy zdawao, naturaln przeciwniczk Rosyi. W rze-

czy samej, Katarzyna II w owej chwili, rozprawiajc si
z konfederacya polsk i podejmujc jednoczenie pierw-

sz swoj wojn tureck, ju signa ze Wschodu daleko
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ku Zachodowi. Fla^ swoj rozpostara nad morzem
ródziemnem, swego admiraa Orowa czynia arbitrem

Woch, i ju tdy dotykaa si Francyi a nawet krzy-

owaa bezporednio jej widoki na tym obcym sobie te-

renie, w cisym francuskim promieniu dziaania. Fran-

cya podówczas wanie, wyszedszy z pustemi rkoma
z tylu prónycli wysik(5w swoich w wojnie Siedmiolet-

niej, jedn skromn nareszcie zabezpieczaa sobie zdo-

bycz: Korsyk. Owó Korsykanie, zwracajc si na po-

dobiestwo Barzan po ustawy do Roussa, a bronic si

do ^upadego pod swoim genera-kapitanem Paolim prze-

ciw wysanej przez Choiseula ekspedycyi zdobywczej

francuskiej, najniespodziaszym sposobem w swej walce

o niepodlego odbierali zacht i poparcie od Orowa.

Kiedy ju ulegali przemocy i wicemu ich odtd
z Francy losowi, jeszcze byli podegani do oporu przez

niezwyke pismo wasnorczne Katarzyny „do dzielnych

Korsykanów, obroców swojej ojczyzny i wolnoci". Im-

peratorowa imieniem Europy wyraaa im uznanie za

bohaterski ich patryotyzm wobec najedców francuskich

i owiadczaa uroczycie, „i jest obowizkiem caego

rodzaju ludzkiego wspomaga i wspiera obywateli, oy-
wionych uczuciem tak szlachetnem, wielkiem i natu-

ralnem".

W tej samej chwili Barzanie, za takie same wa-
nie uczucia wycinani w pie lub wysyani na Sybir

przez opiekunk korsykask, cesarzow rosyjsk, chro-

ni si musieli pod opiekucze skrzyda francuskie.

Pierwsza masowa emigracya polska, tylu nastpnych po-

przedniczka, emigracya konfederacka barska, tumnie sta-

wia si w Paryu. Szukaa tu pomocy politycznej a na-

wet recepty nowatorskiej od rzdu i myli fi-ancuskiej, od

Choiseula i Roussa, jednakowo zawodnie. Wprawdzie

w gowie niektórych ówczesnych statystów wersalskich

majaczyy si przelotem jakie mtne zachcianki rozle-

glejszej akcyi na tle powika polskich. Ale nawet te
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dorywcze szersze pomysy zmierzay ostatecznie do ce-

lów postronnych, nie majcyci waciwie nic wspólnego

z losami upadajcej Polski. „Wielki plan" Cioiseula bra
rzeczywicie w rachub pchniexie Austryi, a bodaj i Szwe-

cyi, razem z Turcy i konfederatami barskimi, do wojny

z Rosy, lecz uwieczony by mia przez zwyciskie
rozprawienie si Francyi z Angli. Antagonizm francu-

sko-angielski ju wtedy, w dobie pierwszego podziau,

jak póniej, na inny sposób, w dobie drugiego i trzecie-

}X0, mia zosta jednym ze spóczynników postromwcli

uatwiajcych dzieo rozbiorowe. •

W tym samym duchu ujemnym W2i3^wa spóczyn-

nik, zwykle lekcewaony a politj^cznie niemaowany:
gboka ignorancya francuska w rzeczach polskich. Mniej

lub wicej istniaa ona prawie zawsze, przedtem i po-

tem. Lecz nigdy nie bya gbsz, ani szkodliwsz, jak

wanie w przeomowej epoce rozbiorowej. Starczy po-

równa, w paryskiem ministeryum spraw zagranicznych,

doniesienia, memoryay i t. p. róda o Polsce, z doby
Ludwików XV, XVt i i-ewolucyi, z nastpnemi z doby

napoleoskiej. Uderza odrazu, o ile te ostatnie, pomimo
wszelkich wad owietlenia, góruj bdcobd nad pierw-

szemi,—a monaby doda, i nad póniej szemi, a dodzi-
dnia,—gruntownoci i cisoci informacyi. Naley tu

te uwzgldni, e od ostatniego bezkrólewia i elekcyi

Stanisawa-Augusta dyplomatyczne stosunki polsko-fran-

cuskie urzdownie ulegy zerwaniu. Agenci póurzdowi
i tajni, posyani odtd z Francyi do Polski, lichymi

i zoliwymi z regu}^ byli informatorami. W^^sacy woj-

skowi francuscy, W3'^praAviani z pomoc Barzanom, nawet
tak rzutcy jak Dumouriez, roztropni jak Yiomenil, wa-
leczni jak Choisy, zbyt krótko i w zbyt wyjtkowycli

dziaali warunkach czysto wojennych, by mogli przyo-y si skutecznie do naleytego politycznego uwiado-
mienia swego rzdu i opinii publicznej francuskiej o Pol-

sce. Z drugiej strony, agenci poufni Stanisawa-Augusta
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w Paryu, stali lub dorani, sprzedajny Francuz Monet,

sprytny Szwajcar Glayre, obrotny Florentczyk Mazzei

i t. p., reprezentowali nie Rzplt, lecz króla i interesa

jego osobiste a zwaszcza pienine; zreszt ci cudzo-

ziemcy dbali gównie o siebie, nie o Polsk. Sami Po-

lacy gsto zapewne temi czasy pokazywali si w Pa-

ryu, i to poczci wcale wybitni. Wysiadywa tu Wiel-

horski, Jako pose konfederacyi barskiej, albo znów Bra-

nicki z dwuznaczn od króla misy; zjedali najpierwsi

magnaci, Czartorysc}^ Potoccy, Lubomirscy, Sapieho-

wie, Krasiscy i wielu innych. Lecz dorywcze te odwie-

dziny adnej prawie gbszej informacj^jnej nie mia}^

doniosoci; za pod wzgldem obyczajowym niejedno

w tych ówczesnych wojaerach wielkopaskich mogo ra-

czej ujemnie dla Polski usposobi powaniejsz opini fran-

cusk. Nielepiej zreszt przedstawiali si arystokratycz-

ni wojaerowie francuscy, w rodzaju baamuta ks, Lau-

zuna, kochanka ksinej Czartoryskiej, zjawiajcy si
równoczenie nad Wis, bd w poszukiwaniu nowycli

wrae, bd przejazdem do Petersburga, lecz zawsze
z jednakow w gruncie zupen obojtnoci polityczn

dla Polski.

Wprawdzie w tym samym okresie, dokoa pierw-

szego podziau, sporo celniejszych te umysowo Fran-

cuzów, bd dla karyery, bd przez yczliw ciekawo,
prz5^bywao do Polski i miao sposobno poznawa na-

ocznie sprawy i stosunki tutejsze. Rozglda si wic
take temi czasj^ po Rzpltej, po Warszawie, przenikliwy

Rulhiere, bystry i spóczujc dziejopis „Anarchii pol-

skiej". Romantyczne nad Wis i w samej Warszawie
odbywa przygody czuy sielankowy poeta, Bernardin de

Saint-Pierre, liczny i nieszczliwy kochanek Radziwi-
ówn3\ W strony podolskie i ukraiskie dosta si gu-

werner Sanguszków, szlachcic normandzki, naturalizo-

wan}' w Polsce, Pyrrhis de Yarille, autor poczytnego

dziea o ustawodawstwie i sejmowaniu polskiem. W Pu-



26

awach guwernerem ks. Adama Czartoryskiego by wy-

bitny ekonomista Dupont de Nemours, czynny potem

w Warszawie przy Stanisawie-Augucie, Gowa szkoy
fizyokratów, sam synny Quesnay, zaproszony, cho
wkrótce zraony przez biskupa wileskiego Massalskie-

go, przyjeda do Polski bada stosunki jej gospodar-

cze. Inny wybitny ekonomista francuski, ksidz Baudeau,

jako go tego biskupa, zjeda do Warszawy i Wilna

i wraenia swoje o Polsce w obszernem ogosi dziele.

Równie biskupoAvi Massalskiemu, z polecenia Turgota,

towarzyszy do J^olski, jako przyboczny sekretarz, syii-

ny póniej lekarz i psycholog, Cabanis, teraz zamodu
nauczyciel szkó wileskich i warszawskich. Przyjeda
do Krakowa i na Woy uczony polityk i dziejopis,

ksidz Mably, przyjaciel starego Wielhorskiego, wycho-

wawca jego synów, a szczery doradca konfederacyi l)ar-

skiej. Wielu innych jeszcze, pokrewnej, wyszej miary

umysowej, ciekawych podróników Francuzów, stosun-

kowo do czsto, trafiao podówczas, w drugiej poowie
XVIII wieku, do dalekiej Rzpltej polskiej.

Niestety jednak, przy zupenej nieznajomoci jzy-
ka, dziejów, stosunków, z tej nazbyt dla nich egzotycz-,

nej, pod wzgldem spoecznym, pastwowym, gospodar-

czym, krainy sarmackiej, przywozili oni przewanie do

domu wiadomoci i pojcia jaknajmniej gruntowne, do-

kadne, dorzeczne. Przywozili te prawie zawsze sdy
a do przesady suroAve, ujemne, potpiajce w czambu
wsz3^stko, co tam widzieli i czego nie widzieli. Zacny
skdind ksidz Baudeau o cikim zapewne stanie ludu

w Polsce w tak ostrych odzywa si wyrazach, jakgdyby
gdzieindziej w Europie spóczesnej, w ssiedniej Rosyi, na-

wet w bourboskiej Francyi, pooenie ludnoci wiejskiej

nic nie pozostawiao do yczenia. „Naduycia francuskie

—

pisa Cabanis—jeszcze s lepsze, ni prawa polskie". I' Ber-

nardina de Saint-Pierre, „stary chop polski", imieniem

caego polskiego wociastwa, zwraca si do „szanow-
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nej iiionarchiiii", Katarzyny II, z paradn oskary-

cielsk przeciw Polsce oracy i z czu, pod takim adre-

szm równie paradn prob: „Wolnoci i ziemi!" Przy

podobnem stanowisku najyczliwszych ju Polsce, najwy-

bitniejszych jej znawców Francuzów, trudno byo we Fran-

cyi ówczesnej o istotn, rozumn sympaty dla dobijanej

przez ssiadów Rzpltej. Nie rozumiano dobrze, ani chciano

zrozumie, co si tam, gdzie za górami, w fantastycznej ja-

kiej dziao Sarmacyi. Nawet o konfederacyi barskiej, cho
wspieraj oficyalnie rzd wersalski, cho za ni krew prze-

lewali oficerowie francuscy, kawalerowie w. Ludwika,

wci jeszcze, jak o elaznym wilku, najdziwaczniejsze

w Paryu miano pojcia. Opinia pospolita we Prancyi gdzie-

niegdzie zaledwo objawiaa jakie platoniczne, senty-

mentalne spóczucie dla biednych konfederatów. W naj-

lepszym razie, z bajeczn wprost ignorancy samyche
rozgrywajcych si spóczenie wypadków oraz elemen-

tarnych poj o historyi i geografii polskiej, wyobraa-
no sobie Barzan pod postaci Kazimierza Puaskiego,

jako sdziwego ojca piknej „Lodoiski", w towarzystwie

czuych lub srogich magnatów „owczyskich" i „Du-

chiskich", najrozmaitszych szlachciców „Mieczysawów"
i „Bolesawów", walczcych gdzie w jakim kraju mi-

tycznym, nad rzek „Worsk", pomidzy „Nowgoro-

dem", „Potaw" a „Czstochow", przeciw zjednoczo-

nym Rosyanom i Tatarom.

Poza tem zreszt ówczesna opinia publiczna fran-

cuska bya waciwie w ogromnej wikszoci cakiem
obojtnie, a poniekd wrcz wa"Ogo usposobion dla da-

lekich, barbarzyskich Sarmatów. Najwietniejszy jej

wtedy przedstawiciel, stary Voltaire, na wysugach Ka-
tarzyny II i Fryderyka II, wyszydza i pitnow^a kon-

federatów barskich, w których widzia tylko pachoków
fanatyzmu religijnego, nie dojrza obroców niezawiso-

ci narodowej. Wasny rodak, dzielny podpukownik pie-

choty francuskiej, kawaler Thesby de Belcour, który bi
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si w szeiegach barskich i odpokutowa to, w rosyjsk

popadszy niewol, trzecliletniem na Sybir zesaniem

i cik w Tobolsku mk, w swym pamitniku po o-
niersku orzek o Yoltairze, e on z caej Rosyi „jedn

tylko rzecz zna naprawd, t. j. ruble". To niezawodnie

by wyrok zbyt ostry. Wielki pisarz grzeszy przeciw

Polsce nie za pienidze, lecz przez niewiadomo, przez

uprzedzenia pojciowe, przez dworactwo dla koronowa-

nych trójrozbiorców. Bywao jednak istotnie duo go-

rzej jeszcze; nie brako patnych pismaków francuskich,

Av rodzaju korespondenta Katarzyny, barona Grimma i t. p.

ndzników, wprost najtych pi-zez rzdy podziaowe do

zohydzania dzielonej Polski w opinii wdata wogóle,

a fraucu.^kiej \s' szczególnoci. Z tych to najnikczemniej-

szych róde systematycznie, l)ezustanku, sczono jady

przeciwpolskie w dziennikach, ksikach, paszkwilach,

brudnych a celow3xh, zmierzajcych do odebrania czci

Polsce, po odebraniu jej wasnoci i wolnoci.

Usiowania te nie pozostay te bez skutku. Po-

wszechnym i uderzajcym sposobem wystpowa we
Francyi tamtoczesnej zupeny brak /rozumienia rzecz}-

polskich, zarówno pod wewntrznym, jak i zewntrznym
ktem widzenia. Nie zrozumia nawet najwzniolejszy,

mimo wszelkich swych zbocze, umys Francyi owocze-

snej, szlachetny i przyjazny Rousseau. Ze naogó, nie-

mdre, niezdrowe, — z wyjtkiem jeno piknych skazó-

wek o podniesieniu ducha narodowego, o przygarni-

ciu mieszczan i chopów, o niezomnej odpornoci ducho-

wej przeciw pochoniciu obc przemoc,—opracowa on

rady Barzanom, zalecajc, w myl samobójczych ich pra-

gnie, utrzymanie konfederacyi i lihcri refo, albo nawet

rozczonkowanie prowincyonalne Rzpltej, zalecajc wa-
ciwie anarchie. Nie zrozumia podobnie i yczliwy Choi-

seul, który wszak w tym samym czasie poufne skada
wyznanie, „i anarchia polska jest uyteczn dla inte-
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resów fraiicuskicli, a przeto caa polityka nasza w tym
kraju powinna ogranicza si do jej zachowania".

Rzd wersalski w gruncie rzeczy nie zdawa sobie

wcale sprawy ani z dokonywajcego si przed jego oczy-

ma miertelnego w Polsce i z Polsk przewrotu, ani z do-

niosoci niesyclianej tego przewrotu dla Europy i sameje
Prancyi. Polska bya tam wci zapoznawan we Avaci-
wej swej dla Francyi doniosoci, jako jeden ze staycli

skadników kardynalnych wielkiej polityki francuskiej,

warunkujcych wasne jej stanowisko w Europie. Bya,
przeciwnie, postaremu pojmowan wycznie jako przed-

miot cakiem podrzdny, przygodny, nadajcy si mniej

lub wicej, w pewnych sposobnych po temu okoliczno-

ciach, do zuytkowania na rzecz doranych widoków
postronnych tej polityki, nadajcy si conajwyej do wy-
zyskania jako „dywersya". Takie, odwiecznie uwicone
w gabinecie wersalskim, a i w chwili niniejszej górujce
tam pojmowanie Polski, jedynie jako przedmiotu dywer-

syi, skazywao ju z góry ca akcy Francyi w przesi-

leniu barskiem i pierwszopodziaowem na bezpodno
zupen i niepowodzenie sromotne. Skoczyo si te
w rzeczy samej na tern, e rzucono do Polski troch pie-

nidzy, posano tam kilkuset oficerów i ochotników

francuskich na zatracenie niechybne, na mier lub ze-

sanie. Zamknito oczy na tyle krwi przelanej, ju nie-

tylko polskiej, lecz i francuskiej, na niebyway dotych-

czas widok ju aietylko polskich, lecz pierwszych p-
dzonych na Sybir katorników francuskich, „potrzebnych

mi—jak w odpowiedzi na wstawiennictwo za nimi Alem-

berta miaa z okrutnem szyderstwem odpisa Katarzy-

na—do zaprowadzenia piknych manier w tych prowin-

cyach." Nareszcie, aczkolwiek nie sankcyonowano urz-

downie podziau Polski, przecie pogodzono si z nim

milczco, jako z faktem dokonanym.

Dla Polski by to zawód fatalny i pamitny. Zo-

staa ona od pierwszego razu okrojona straszliwie. Moc
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aktów petersburskich podziau 1772, wymuszonycli cesyi

sejmowyeli warszawskich 1773 oraz demarkacyi 1775

i 1776 r., tracia na rzecz Austryi przeszo 1500, na rzecz

Rosyi blizko 1700, na rzecz Prus okoo 700 mil kwadra-

towych, z odpowiedniem zaludnieniem L' milionów miesz-

kaców w austrj^ackim, prawie l^.^ miliona w rosyj-

skim, do 600000 w pruskim zaborze. Ogóem w jednej

trzeciej niemal okrojona czci, z pierwotnego obszaru

1372 tysicy mil kwadratowych z ludnoci 12 milio-

nów, zachowaa ledwo 9^2 tysica mil kwadratowych
i 7'/2 miliona mieszkaców.



ROZDZIA DRUGI.

WOBEC DRUGIEGO ROZBIORU.

Tak wyglda ów czyn dokonany, od którego rce
umya Francya. Nadomiar wnet do tego z nim pogodzia

si stopnia, e pospieszya zacieni swe zwizki z dwo-

ma mocarstwami podziaowemi, obadowanemi najwiksz
zdobycz podziaow, z Austry i Rosy. Ju nazajutrz

po dokonaniu pierwszego rozbioru, wprowadzia arcy-

ksiniczk austryack, córk Maryi Teresy, siostr Jó-

zefa II, na tron w. Ludwika. Poddaa odtd swoj poli-

tyk zagraniczn coraz bardziej pod przyjacielski nacisk,

nieraz wprost pod dyrektyw, braterskich wpywów wie-

deskich. Niebawem za ladem Austryi pocza kusi

si o zblienie z Rosy. Wysugiwaa si odtd Kata-

rzynie w sprawach krymskich, wydaa jej z kolei Tata-

rów i Turków, skwapliwie szukajc jej wzgldów i sto-

sownej dla siebie nagrody, wzamian za wiee straty

tureckie i za niedawn, tak rycho puszczon w niepa

mi, krzywd rozbiorow polsk.

Jedn z pobudek naczelnych tego ostatniego mia-

nowicie zwrotu Francyi ku Rosyi, stao si w tym cza-

sie historyczne a wci odradzajce si przeciwiestwo



32

aiiglo-francuskie. Znalazo ono sobie obecnie wyraz naj-

dotkliwszy dla ^-^nglii przez zbrojne wdanie si Francu-

zów do wielkiego jej zatargu z koloniami amerykaskienii

i przechylenie go ostateczne na rzecz wyzwolonych przy

pomocy francuskiej Stanów Zjednoczonych.

Otó tam, na zamorskich polach bitew, w obronie

wolnoci amerykaskiej, obok wojsk posikowych francu-

skich, jawili si take ochotnicy polscy. Nie brako Pola-

ków w starej armii królewskiej francuskiej, gdzie istnia

synny puk Royal-Pologne, póniejszy pity kirasyerski,

niejedn i wtedy, i potem, wietn wsawiony szar. Byli

polscy ochotnicy w huzarach francuskich, w legionie

Conflansa, w utworzonej przez Lauzuna, przy wydziale

marynarki, pierwszej Legii cudzoziemskiej, z któr naj-

]iierw odbyli kampani w Senegalu, a nastpnie tra-

fili a do Ameryki. Tutaj, pod ksiciem „Lozaskim",

jak przez pami polskich jego amorów zwano Lauzuna,-

suyli w szwadronie huzarów kapitan Mieszkowski,

porucznicy Uzdowski, Grabowski i inni. Tutaj, obok

Yiomenila, dawnego instruktora konfederacyi barskiej,

stan tam teraz i zgin jego dawny podkomendny Pu-

aski; obok Lafayetta i kapitana Berthiera, póniejszego

marszaka, walczy mody Kociuszko. Jednoczenie za
w Petersburgu podejmowane byy rokowania przez rzd
wielkobrytaski, w sprawie pozyskania sukursu Katarzy-

ny i wzicia 20.000 Rosyan na od angielski przeciw

buntownikom amerykaskim.

Ale mimo to wszystko, nie na lunych entuzyastów

polskich ogldaa si Francya, lecz wanie na rosnc
potg rosyjsk, któr przedsiwzia oderwa od Anglii

i przeciw niej spoytkowa. A przedsiwzicie takie tem

wicej nabierao ponty i znaczenia dla ówczesnych mów
stanu francuskich, e ju poczynao zaiysowywa si co-

raz janiej nowe, nieznane dotychczas, a nadzwyczaj do-

niose i gboko uzasadnione, przeciwiestwo polityczne

anglo-rosyjskie. Ju Pitt Modszy, obejmujc rzdy, —
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wbrew wasnemu ojcu, Pittowi Starszemu, deklarujcemu
si ongi jako „dobry RoKsyanin", wbrew swemu spóza-

wodnikowi, wraliwemu na pokusy petersburskie Foxowi,

obstajcemu przy pojmowaniu Rosyi jako „przyrodzo-

nej przyjacióki Anglii, — rozpoznawa w niej bystrem

w najdalsz przyszo spojrzeniem ogromn dla Anglii

grob. Ju Katarzyna — wbrew waciwym intencyom

iiiorganatycznego swego maonka, wszechwadnego Po-

temkina, skonnego dla wasnych tajnych, wyamujcych
si z jej polityki, ambitnych widoków udzielnoci mao-
rusko-tauryckiej szuka poparcia, morskiej raczej ni l-
dowej potgi, a biorcego te pokryjomu milionowe ku-

bany londyskie, — coraz jawniej obracaa si przeciw

Wielkiej Brytanii. Nie zawahaa si te imperatorowa,

w krytycznej dla Anglii chwili, przez deklaracy o neu-

tralnoci zbrojnej targn si na wielkobrytaskie na

morzach wszechwadztwo. Niebaw^em, zczywszy si
z Austry, usadowiwszy si w Krymie, uczynia morze

Czarne jeziorem rosyjskiem. Poczem otwarcie przeo-

ya swemu sojusznikowi austryackiemu „wielki projekt"

podziau Turcyi. Wreszcie, pospou z Józefem II, pono-

wnie druzgoccym na Porte natara atakiem, wycigajc
rk po koron greck dla nieletniego wnuka, ochrzczo-

nego ju z góry imieniem Konstantyna Wielkiego, po

Byzancyum, klucz panowania nad wiatem, nad morzami,

nad Azy. Za sigajc równoczenie za Kuba, do Per-

syi, do Chin, ju pod koniec przemyliwa pocza o wy-
prawie do Indyi, przywróceniu tam pod swoim protekto-

i-atem Wielkiego Mogoa i wygnaniu stamtd Anglików.

Wtedy to w gabinecie wersalskim, którego instynkt za-

czepny, od czasu pogodzenia si i sprzymierzenia z Au-

stry, tem wyczniej zerodkowa si na Anglii, zyskay
sobie stale prawo obywatelstwa wielce obiecujce, a do-

tychczas dorywczo zaledwie, jak czasu wojny Siedmio-

letniej, stosowane pomysy zuytkowania przeciw Angli-

kom Rosyi. Streszczay si one w podstawieniu Rosyi

Napoleon a l'olsk:i. !. .!.
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niejako na miejsce starego systematu szwedzko-turecko-

polskiego, udzieleniu jej mniej lub wicej wolnej rki

na Wschodzie, wreszcie zapewnieniu sobie natomiast,

przy jej poparciu, a w porozumieniu z Austry, odpo-

wiednicli, podanych dla Francyi „odszkodowa".

W tym kierunku obecnie, w dobie Ludwika XVI,

posza polityka zagraniczna francuska i jej sternik ówcze-

sny, Yergennes. By to dawny pose w Stambule za zawie-

ruchy barskiej, gorliwy wtedy przyjaciel Rzpltej i Porty.

Jeszcze i teraz ywi on w gbi duszy pewne wstrty i wa-

hania niespokojne, wzdraga si na myl zupenego zga-

dzenia tych obu nieszczliwych pupilów francuskich. Ale

ju coraz snadniej godzi si na stopniowe icli obu oka-

leczenie, zelizgujc si coraz bardziej po pochyej pa-

szczynie tamtych pomysów prorosyjskich, spychany po

niej przyjazn rk sprzymierzecz wiedesk, udzony
pokus hojnych, zaguszajcych sumienie i rozum, „ekwi-

walentów". Peno te odtd, w korespondencyi gabine-

towej wersalskiej z Wiedniem i Petersburgiem, rozpraw

i targów o owe wanie „ekwiwalenty". ród tych odszko-

dowa przedewsz3'^8tkiem rachowano w Wersalu na stary

przedmiot pragnie francuskich, doniosy wylot przeciw

Anglii, Niderlandy. Miay one obecnie, rzekomo w dro-

dze pokojowej, nie wojennej, jak dawniej, wpyn pod

bero francuskie od Austryi, wzamian za sowite dla niej

i dla Rosyi ustpstwa na Wschodzie.

W rzeczywistoci byo do tego jeszcze bardzo daleko.

Albowiem, ze strony austro-rosyjskiej, zamiast podanych
Niderlandów podsuwano Francyi nierównie wtpliwsze,

egzotyczniej sze „odszkodowania", ofiarowano jej—Egipt.

„Cz posiadoci pastwa ottomaskiego,—z tak szcze-

gólniejsz ofert wystpowa Józef II pod adresem swego
szwagra Bourbona, wj^przedzajc o lat kilkanacie wypra-
w zamorsk Dyrektoryatu,—a mianowicie Egipt, wedle
wieloletnich postrzee moich, jest przedmiotem spekulacyi

Francyi, Istotnie, jeli ta prowincya bogata, podna, han-
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dlowa, zostanie koloni francusk, to w krótkim czasie

Francya, korzystajc z portu sueskieg'o, ...opanowaaby

cay handel w zatoce perskiej i na drodze do Indyi... Pro-

jektowane zdobycie Egiptu (przez Francy) zadaoby cios

najdotkliwszy handlowi angielskiemu'-. W rzeczy samej,

o zdobyczy egipskiej ju dawniej przemyJiwano we
Francyi, a ostatniemi jeszcze czasy przemyliwa Choi-

seul. Zarazem za, o czem mniej wtedy wiedziano, ju
trafiay do Egiptu dalekosine wpywy rosyjskie, za-

chcenia nieokieznane Katarzyny II, krzyujc waciwie
z góry i tutaj, jak w Korsyce, widoki francuskie.

x\.le ostrony Vergennes do tych podsuwanych so-

bie wtpliwych nie kwapi si widoków, nie poprzesta-

wa na wtpliwem odczepnem afrykaskiem. Natomiast

blisze niderlandzkie wci majc na oku, brn coraz

dalej w usunej ustpliwoci. Ofiarowa Rosyi Krym
i Kaukaz, Austryi—Modawi i Wooszczyzn. Co wicej,

dla dobicia targu, dla uniknicia wszelkiej w jego doj-

ciu przeszkody postronnej, godzi si nawet na zaspo-

kojenie Prus, przez oddanie im — Wielkopolski. Gdy
o pogwacon ju raz Polsk, o nietykalno jej granic,

dopiero co okrojonych przez pierwszy rozbiór, o dalsz

bodaj jej istno, przestano ju zgoa troszczy si w Wer-

salu, gdzie teraz, na miejscu dawnych kruchych sympa-

tyi polskich, kwity coraz gortsze afekty rosyjskie, Ro-

sya—pisa Yergennes do posa swego nad New — „wy-

obraa pole rozlege, otwarte dla przemysu francuskiego,

...skd wyrosn powinno powinowactwo interesów obu

naszych krajów". Natomiast Polska, zbiedzona, bezsilna,

„pastwo nieszczsne, bdce igraszk ssiadów, w po-

owie ju podzielone, zakoczy byt swój z chwil, gdy

tylko owi ssiedzi potrafi porozumie si midzy sob
celem cakowitej jego zagady... AVszelka zatem speku-

lacya wzgldem przyszego jej (Polski) losu staje si

zbyteczn (toit^e specuJafion sur son sort u. rcmr devienf



!<aperfiuey'. Jak najmocniej tedy wystrzega si naley
jakichkolwiekbd kroków (demarchcs) w interesie Pol-

•iki, „zwaywszy, e byyby one bezcelowe, a zapewne
niemie dla którego z mocarstw podziaowych, albo dla

wszystkich trzech". Przepisujc tym sposobem polityce

francuskiej abstynency zupen w rzeczach polskich,

Yergennes równoczenie z naciskiem doradza Stanisa-

wowi-Augustowi, przez bdcego na utrzymaniu francu-

skiem powiernika królewskiego, generaa Komarzew-
skiego, trzyma si oburcz zwizku z Rosy i protek-

cyi Katarzyn}^ II. Radzi mianowicie Poniatowskiemu

odda si wraz z Rzplt na usugi rosyjskie w otwieraj-

cej si wanie drugiej wojnie tureckiej, podejmowanej
pospou z Austry przez imperatorow. Sam za, scho-

dzc ju z widowni, Vergennes w przededniu tej wojny
uwieczy sw dziaalno przez korzystny traktat han-

dlowy francusko-rosyjski 1787 r., podpisany z jego pole-

cenia przez dowcipnego posa francuskiego w Peters-

burgu, zdeklarowanego podobnie zwolennika systemu

i'osyjskiego, Segura, w czasie odbywanej przez carow
tryumfalnej podróy kaniowskiej. Za te dogodne przywi-

leje handlowe, za skóry, tuszcze, rudy rosyjskie przy-

woone do Marsylii, za wina, myda, galanterye francu-

skie wywoone do Odesy, kwitowaa Francya bez za-

jknienia z krzywd tureckich i polskich.

Nastpca Yergenna w ministeryum spraw zagra-

nicznych, Montmorin, z rosncym niepokojem sprawowa
wzit po nim sukcesy, bo ju poród niebezpiecznych

powika rozgrywajcej si wojny tureckiej a pierw-

szych gronych zapowiedzi ywioowego przewrotu we-

wntrznego w samej Francyi. Jednak on równie w tym
samym pody kierunku, jaki po poprzedniku swym
przej, a w jakim popychali go coraz dalej lekko-

mylni, zalepieni pomocnicy i doradcy. Objli teraz

prym w rzdzie Francyi dyplomaci, wycznie zapatrzeni

na Austry a zwaszcza na Rosy. Pogrzebany zosta
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Av archiwum iiiiiiisteryaluein znakomity operat historyczno-

polityczny Rulhiera o Polsce. Ludzie, sympatyzujcy
z Polsk, z Turcy, przestrzeg-ajcy przed Rosy, a z da-

wniejszej swej suby dyplomatycznej naocznie obeznani

najdokadniej ze sprawami polskiemi, tureckiemi, rosyj-

akiemi, jak Rayneval, Hennin, Hauterive, Maret, Cail-

lard, pozbawieni byli wpywu, na drugorzdne zepclinie.ci

stanowiska. Pierwsze skrzypce natomiast grali ludzie,

jak Segur, Clioiseul-Gouffier e fufti (jtianf', zaliypnoty-

zowani wszeclipotg wieej przyjacióki francuskiej,

Katarzyny II, a zarazem opanowani myl doszcztnego
zgnbienia dziedzicznej nieprzyjacióki francuskiej, Wiel-

kiej Brytanii. Rozprawiano zawzicie o umocnieniu i do-

pejieniu niedawn^^ eh przeciw Anglii sukcesów ameryka-
skich, o zniw^eczeniu raz na zawsze jej snpremacyi przy

pomocy AYSzechwadnej imperatorowej;. marzono o wypra-

wie francusko-rosyjskiej do Indyi; przyjmowano w Paryu
posów zbuntowanego przeciw Anglii sutana Tippo-Sa-

hiba. Za równoczenie ukadano podzia Turcyi, ofiaro-

wano Konstantynopol W. Ksiciu rosyjskiemu, planowano

rozwinicie traktatu handlowego do rozmiarów cisego
przymierza francusko-rosyjskiego, sterowano ku zupe-

nemu sprzeniu si z Rosy, zupenej z ni solidarnoci

politycznej. A wszystko to czyniono w samym przede-

dniu nadcigajcej coraz bliej i podziemnym grzmotem

ju zblienie swoje zapowiadajcej Rewolucyi.

II.

W tym samym wanie czasie Polska, niepogodzona

bynajmniej z ulegalizowanj-m gwatem pierwszego po-

dziau, ani z narzuconym stanem zupenej podlegoci

reszty Rzpltej, niechybnie do strat nowych i ostatecznej

wiodcym zguby, podejmowaa wielk prób odrodzenia
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i ratunku. Te usiowania, wcielone od 1788 r. w Sejmie

Czteroletnim, aczkolwiek w niejednym wzgldzie ducho-

wym spokrewnione z dawniejszem przedsiwziciem Ba-

ru, musiay przecie pod wzgldem czysto politycznym

w zgoa odmiennym potoczy si kierunku, a to naskutek

zmian zasadniczych, dokonanycli tymczasem w ustosun-

kowaniu wzajemnem mocarstw europejskich.

Przedewszystkiem wic Sejm Wielki nie móg ju
jak Bar, rachowa na Francy. Sejm warszawski i tym

razem, jak przedtem konfederacya barska, podnosi si

przeciw naturalnemu wrogowi Rzpltej, przeciw wykonaw-

czj^-ni podziau i gwarantce anarchii polskiej, przeciw

Rosyi. Alici nie bya to ju tym razem, jak przed dwu-

dziestoleciem, Rosya z Prusami fryderycyaskiemi cile
sprzymierzona i cznie z niemi przeciw Austryi i Fran-

cyi idca. Bya, wprost naopak, Rosya z Prusami na-

stpcy Fryderyka Wielkiego obecnie na ostre skócona,

wstpujca natomiast rami o rami z sojusznicz Au-

stry do wojny tureckiej, a w zwizku traktatowym z po-

woln sobie Francy do wspólnej akcyi przeciwangiel-

skiej. Z takiej za konjunktury wynikao dla Sejmu

Wielkiego wskazanie proste, niewolne od stron zych,

niebezpiecznych, ale narzucajce si samo przez si, ko-

nieczne: zwrot ku Prusom i Anglii. I rzecz znamienna:

przy pierwszein jeno zaznaczeniu si tego zwrotu, ja
przeciwdziaa mu Francya do spóki z Rosy. Pod tern

to hasem „zabezpieczenia Polski od zamysów króla

pruskiego", t. j. zostawienia jej na ask i nieask ce-

sarzowej rosyjskiej, wznowion zostaa midzy W^ersalem

a Petersburgiem, na przeomie 1788 — 1789 r., przez

usunego Segura i towarzyszy, myl aliansu francusko-

rosyjskiego, do której wnet, wyrzekajc si „przesdów
swoich wzgldem osoby imperatorowej", przychylia si
królowa Marya-Antonina. Dojciu tego aliansu, godz-
cego waciwie w najistotniejsze ówczesne denia wy-
zwolecze polskie, przeszkodzio w ostatniej niemal
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chwili—wzicie Bastylii, rozptanie burzy rewolucyjnej,

która, z wewntrz targajc podwaliny monarchii bour-

boskiej, równoczenie rwaa nazewntrz wzy polity-

czne, czce J ze star Europ a przedewszystkiem

z Au8try i Rosy. Tak wic samorodny, przedmiertny,

zwichnity tylko przez niezawis, nieobliczaln prze-

szkod rewolucyjn, odruch polityczny starej Francyi

monarchicznej kierowa si przeciw Polsce,

Polska tymczasem chwycia si owej szansy obo-

siecznej lecz jedynej, posza jedyn otwart w okolicz-

nociach owoczesnych drog dziaania narodowego, po-

szukaa jedynego moliwego wtedy dla siebie oparcia:

prusko-angielskiego. Stano przymierze polsko-pruskie

1790 r.; dokonao si równoczenie cise porozumienie pol-

sko-angielskie; dojrzewa zarazem zwizek polsko-turecki.

Gotowaa si, porodku trwajcej wojny wschodniej, wiel-

ka ofensywa polsko-prusko-angielska przeciw Rosyi. By
wraz przyspieszy i uprzedzi przewlekajce si niebez-

ieczne wypadki. Sejm Wielki, pod dzielnym Ignacego

Potockiego przewodem, zdoby si na nieodbity duej,
zbawczy zamach stanu, Ustaw ii Maja 1791 r., stano-

wic dziedzictwo tronu w domu saskim, zrywajc osta-

tecznie z anarchi domow i z zabójcz kuratel rosyj-

sk. Tu przyszed zawód okropny. Zawioda nasampierw
Anglia: or, ju dobywany przeciw Rosyi przez Pitta,

;i powstrzymany przez opozycy Foxa, schowaa do po-

chwy. Zawiody z kolei Prusy : wyparszy si swej an-

tyrosyjskiej w Warszawie podniety, amic zawarte

z Rzplt przymierze, zaczy nawraca do pogodzenia si
jej kosztem z imperatorow. Polska ujrzaa si nagle

osamotnion zupenie, wydan zemcie Katarzyny, wy-
stawion w pojedynk na sztych zbrojnej jej przemocy.

Wojska rosyjskie, zwolnione przez pacyfikacy tureck,

bez wypowiedzenia wojny wtargny do Rzpltej, wiodc
za sob gorsz od zdrady lepot targowick. Kampania
polsko-rosyjska 1792 r., krótkim ledwo rozwiecona prze-
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byskiem obronnym, wysikiem daremnym modej, nie-

dowiadczonej armii polskiej pod ks. Józefem Poniatow-

skim i Kociuszk, wnet opakany wzia koniec. Rosya-

nie wkroczyli do upokorzonej Warszawy; obja rzd}'

zwyciska Targowica. Rozpierzch si Sejm Wielki; uszli

zagranic jego przywódcy; odeszli naczelnicy osieroco-

ne], skazanej na zagad armii. Zebra si spdzona' dc*

Grodna, okrojony, pogwacony sejm targowicki, by usy-

sze wyrok gotujcego si drugiego podziau.

Odbywao si to wszystko znowu poza obrbem
wszelkiego czynnego udziau Francyi, obezwadnionej

wtedy zupenie nazewntrz, pochonitej cakowicie prze/

wasne, rozdzierajce jej wntrznoci, przesilenie rewo-

lucyjne. Co wicej, te wszystkie nadzwyczajne powika-

nia polskie, zarówno poryw majowy jak i katastrofa tar-

gowicka, odbyway si postaremu najzupeniej poza ob-

rbem wszelkiego ze strony Francyi uwiadomienia po-

litycznego. Nie dziwota zreszt, gdy tym razem rozezna

si naleycie w rzeczach polskich byo istotnie zbyt

trudnem dla niej zadaniem. W zawrotnej dobie ówcze-

snej, na przeomie dwócli epok, dwóch wiatów, stacza-

jce si równolegle pdem gwatownym spi-awy polskie

a francuskie, pomimo gbszych analogii w swej treci

dziejowej, przecie w widomych przejawach swoich zbyt

wiele wystawiay uderzajcych sprzecznoci, aby mogo
doj do wzajemnego pojmowania si, aby raczej nie mu-
siay ujawni si najpowaniejsze, najgrubsze nieporozu-

mienia obustronne.

Przedewszystkiem, jak powiedziano, rzd francuski, po

oficyalnem ongi zerwaniu stosunków z rzdem Stanisa-

wa-Augusta, waciwie od czasów barskich nie posiada

adnych porzdnych informacyi bezporednich z Polski.

Wysany do Warszawy dopiero w l'"91 r., po wierwie-
kowej przeszo p]-zerwie, pose urzdów}^ francuski, szla-

chetny Normandczyk, postpowo mylcy i Polsce szcze-

rze przyjazny, Descorches de Sainte Croix, otrzyma od
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Montmorina instrukcy bezwzgldnie biern. Mia on so-

bie nakazane nietylko wstrzyma si od wspomagania
patryotów polskich, lecz nawet „starannie unika ode-

zwania si z czemkolwiek, co mogob}^ wskazywa, i
J. K. M. (Ludwik XVI) pragnie wzi udzia w spra-

wach wewntrznych lub zewntrznych Polski". Wczeniej-
si informatorowie póurzdowi francusc}^ w Warszawie
byli bd bez wpywu, jak sprowadzony jeszcze przez

prymasa Podoskiego, uczciwy lecz ograniczony Bonneau,
lub sprowadzony przez Ignacego Potockiego zacny

i ruchliwy Parandier, bd te zaprzedani Rosyi, jak

obdarzony tytuem „agenta Francyi" w Polsce, a na-

prawd prosty szpieg ambasady rosyjskiej w Warszawie,
Aubert, lub dowcipny, ze szkoy komedyowej Beaumar-
cliaisa, wyszego gatunku Figaro szpiegowski, Mehee de

Latouche.

Z drugiej strony, wraenia w samej Francyi o Pol-

sce odbierane od Polaków niewiele byy lepsze. Jedo-
no, jak si rzeko, duo z Warszawy do Par^^a za Sta-

nisawa-Augusta. Lecz niekiedj^ tylko w myli powanej
przychodzili do Sorbonny, Hotel Dieu, Szkoy wojsko-

wej czy malarstwa, pracownicy cisi, jak mody Ko-
ciuszko albo Sniadecki, na których nikt si nie oglda.
Gównie za dla celów quasi politycznych, a naprawd dla

zabawy, przybywali nad Sekwan wielcy polscy panowie

i panie, którzy wiele tu czynili haasu, wicej zostawiali

pienidzy i dugów, wraz z lich o sobie opini szerzyli

nieszczególn o kraju, wnosili odgosy swych wani we-
wntrznych, wywlekali niecnym zwyczajem wszelkie bru-

dy domowe przed forum obce, pomnaajc jeszcze

i utwierdzajc zadawnione uprzedzenia pogardliwe Fran-

cuzów do rzeczy i ludzi polskich. Co si tycze Polaków,

przemieszkujcych we Francyi na stae, to o ile pocho-

dzili z czasÓAv Stanisawa Leszczyskiego, zdyli oni

w drugiej ju generacyi scudzoziemcze, sfrancuzie,

a przeniknieni zastarza ideologi i alami lunewilski-
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mi, stracili czno z krajem i nowoczesn w nim fal

poj i stosunków. O ile za naleeli do nieprzejedna-

nych, mocno zreszt przerzedzonych, niedobitków wy-

chodczych barskich, trwali w ostrzejszym jeszcze ana-

chronizmie wstrtów i sympatyi, mieszczc przytem, obok

jednostek dzielnych i czystych, do lichy take ma-

terya ludzki, sporo awanturników, plamicych imi pol-

skie ndzn ebranin, lub nawet zdolnych zohydzi je

zdrad przeciw sameje Francyi. Starania, podejmowane

z Warszaw}^, zwaszcza za Sejmu Czteroletniego, celem

oddziaywania na opini rzdow i publiczn francusk

w duchu istotnie owiecajcym o Polsce i dla niej przy-

chylnym, nazbyt byy dorywcze, aby mogy skutek

osign. Zreszt wychodzi}^ one gównie od Stanisa-

wa-Augusta, szukajcego raczej dla siebie subwencyi

francuskiej, ni poparcia dla sprawy narodowej, a dziaa-

jcego przez ludzi nieo Ipowiednich, niezdatnemi rodka-

mi, pod niewaciwym adresem. To te bezpodne te sta-

rania wiadczyy o zupenym braku oryentowania si

w stosunkach paryskich, wikajcych si nadomiar nie-

sychanie, pod wpywem ogromnego przewrotu rewo-

lucyjnego.

III.

['rzedewszystkiem wobec tego przewrotu nie moga
Polska liczy zgoa na gincy rzd Ludwika XVI. Jak-

e mia troszczy si o ni dwór wersalski, zdawana po-

cigany przez Austry ku Rosyi, a teraz zajty wy-

cznie ocaleniem wasnem, które widzia w inwazyi

^sprzymierzeczej trójrozbiorców do Francyi? Tdy te
z A¥ersalu wszelkiemi tajemnemi pchano sposoby, pope-
niajc zdrad stanu w osobie króla Bourbona i królowej
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Austiyaczki. Z upragnieniem czekano tu koalicyjnego prze-

ciw Francyi skojarzenia si z Austry i Rosy równie
i Prus, jakimkolwiekbd kosztem, co znaczyo wtedy na-

sampierw kosztem Polski. Nieudana ucieczka czerwcowa
rodziny królewskiej z Parya w ramiona gotujcej si
koalicja, nazajutrz po dokonanym w Warszawie zamachu
majowym 1791 r., obnaaa namacalnie ca sprzeczno
interesów narodowych polskich a monarchicznych fran-

cuskicli. Ministrowie królewscy spraw zagranicznych, Mont-

morin, potem Delessart, pracowa musieli w duchu takich

widoków koalicyjnych, a tem samem antypolskich, swego
dworu, kryjc si z niemi przed wasnym posem w War-
szawie, Descorchem, przed Bonneau i Parandierem,

a porozumiewajc si poza ich plecami z figurami w ro-

dzaju Auberta i Mehóego. Z drugiej strony, opinia fran-

cuska, w swych przywódcach, organizacyach, prasie

i trzech wielkich kolejnych ciaach przedstawicielskich,

Konstytuancie, Legislatywie, Konwencyi, wzgldem
spraw poj^skich obaamucona zostaa w zupenoci.

Wprawdzie Ustawa majowa warszawska, chwalona ])od

niebiosa przez Anglików, przez Burka i Foxa, w tej sa-

mej chwili gdy przez odwrót Anglii cznie z Prusami

wydawano j na zagad, ogoszona bya natychmiast

w Paryu w przekadzie francuskim, — który jeszcze

po dwudziestoleciu szukany bdzie na gwat dla jej rze-

komego, nie majcego o niej pojcia, wyznawcy Aleksandra.

Wprawdzie spotkaa si te zrazu z piknemi komple-

mentami umiarkowa szych mówców i pisarzów Francyi

spóczesnej. Chwali j w samej Konstytuancie, jako

„wypadek szczytny, wielk dla monarchów nauk", spra-

wozdawca zgromadzenia, póniejszy wódz naczelny

egipski, Abdallali-Menou. Chwalili mówcy i publicyci ro-

jalistyczni, pomieszani z republikanami, Mallet duPan, Gar-

ran de Coulon, Condorcet i inni, do których udao si trafi

Stanisawowi-Augustowi przez swoich, mniej lub wicej

pewnycli i zaradnych, polskich a zwaszcza cudzoziem-
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skicli, w Paryu ag-eiitów. Ale to byiy sposób}'' zbyt

sztuczne i kruche i nie starczyy te nadugo, zwaszcza

wobec celowej naganki przeciwpolskiej. Wnet, te za od-

kiytego w konstytucja majowej warszawskiej ducha

wstecznictwa, szlachectwa, ahsol/tfl domhiii, potpia,

j przewana wikszo opinii rewolucyjnej fran-

cuskiej, dokd podziemnemi dr(jgami trafiay wrogie

wpywy domowe i ssiedzkie. Potpi najbezwzgldniej

wszechmocny wtedy klub Jakól)in()W, gdzie ród czon-

ków affiliowanych wieci Szczsny Potocki, który

w przeddzie swej roboty targowi ckiej by ukaza si
w Paryu av roli gorliwego republikanta i obrocy wol-

noci polskiej przeciw tyranowi Poniatowskiemu. Brata
si on tutaj z wikszym od siebie magnatem, obroc
wolnoci francuskiej przeciw despotyzmowi Bourbona,

z Filipem ks. Orleaskim, i za jego poleceniem a pre-

zentacy jego syna, ks. Chartres, póniejszego króla Lu-

dwika-Filipa, wpisa}' zosta do pocztu klubistów jako-

biskich. Jako radykalii}' pogromca zacofana' ustawy
warszawskiej i zawodowy w spra\\a(!i ]iolskich rzeczo-

znawca, wystpi obok Potockiego, i nie bez jego za-

pewne zachty, nieporównany Mehee. By to agent po-

licyi tajnej I^udwika XVI; urzdnik genera-gubernatora

mohylowskiego Passeka; konfident admiraa Katarzyny,

Nassaua i jej faworyta, Zorycza; donosiciel posa rosyj-

skiego w Warszawie, Buhakowa; redaktor Oazeife deVarsovie

z niefortunnego polecenia doradcy Stanisawa-Augusta,

ksidza Piatolego; oddany wielbiciel Szczsnego Potoc-

kiego; wpywowy czonek klubu Jakobinów, sekretarz

Komuny paryskiej, kreatura Dantona, Talliena, Fouche-

go: • sekretarz m- ministeryum wojny, podszef w mi-

nisteryum spraw zagranicznych; spiskowiec rewolucyjny

przeciw cesarstwu, szpieg policyi tajnej cesarskiej;

wiernopoddaczy wreszcie, za Restauracyi, patny legity-

mista. Ten to m, tak wszechstronny, obecnie w swych
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„Dziejach rzekomej rewolucji polskiej", opaconych pj-zez

Rosy, inspirowanych przez Targowic a wydanych w Pa-

ryu wanie w chwili najazdu rosyjsko-targowickiego na

Rzplt, obnaa ca reakcyjno Ustawy majowej, ca
ohyd Polski szlacheckiej. Z oburzeniem te protesto-

wa tu Mehee przeciw „wmawianiu w Francuzów, jako-

by Polacy byli naszymi przyjaciómi i pochwalali nasz
rewolucy", albowiem „mao jest krajów, gdzie gupstwo
i p3^cha wiksz przeciw nam ziej nienawici".

Jednakowo rzecz gówna bya w tem, e, nieza-

wile ju od wpywów podobnych, od platonicznych po-

chwa czy zachwytów ideowych, Polska w realnych ra-

chubach politycznych nowej Francyi rewolucyjnej, tak

samo zupenie jak starej monarchicznej, pozostaa przed-

miotem nikczeninj'm, wzgardzonym, conajwyej przypad-

kowo uwzgldnianym do wyzyskania go bez miosierdzia,

i co gorsza, bezrozumnie. UwjT^datnio si to na rozmait

mod, lecz w sensie zawsze jednakowym, ze strony

wszystkich, kolejno zmieniajcych si we wpywie kie-

row^niczym na umysy i wypadki, czynników orleaskich,

yrondystowskich, dantoskich czy robespierrowskich,

i to zaraz od pocztku otwierajcej si dopiero walki

rewolucyi z koalicy. Wpywowa pierwotnie za Konsty-

tuanty, przed wybuchem tej walki, fakcya orleaska,

w wielu punktach do wykluwajcej si Zyróndy zblio-

na, sza na zerwanie z Austry, udzia si pozyskaniem

Anglii i Prus. Owó miaa ona ' ju z tego powo-

du pewn ideow styczno z Polsk. Miaa nawet

pewn styczno osobist, midzy innemi przez Lauzu-

na-Birona, niegdy bywalca salonów warszawskich, przy-

jaciela Izabeli Czartoryskiej, i jego przyjació Polaków

w subie francuskiej, jak kawaler w. Ludwika, wa-

leczny Mieszkowski, jak eksbarzanin, utalentowany lecz

nieobliczalny Miczyski. Pragna te chwilowo ta

partya orleaska wyzyska spraw polsk w dro-
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dze dywersji aiig-lo-prusko-polskiej przeciw Austryi. To

bya myl pocztkujcego wtedy w dyplomacyi modego
Talleyranda, niepozbawiona kiedyindziej znaczenia.

Obecnie jednak podniesiono j zgoa po niewczasie, gdy

o urzeczywistnieniu jej mowy by nie mogo, ze miesz-

n nieznajomoci zmienionej ju niepowrotnie konjun-

ktury. Podniesiono nadomiar pod ktem widzenia na-

wskró faszj^wym ze stanowiska polskiego, bez adnego
wzgldu na aktualn grob mierteln, walc si na

Rzplt nie od Austryi bynajmniej, lecz od Rosyi i Prus.

Z kolei yrondyci, górujc w Legislatywie, objli ster

polityki zagranicznej, w osobie sprawozdawcy Komitetu

dyplomatycznego, Brissota, ministrów Dumourieza, potem

Lebruna. Wbrew^ stanowczej wtedy opozycyi Robespierra,

prowadzili oni gwatownie do wojny, straszliw biorc

na siebie odpowiedzialno za jej ])()wodzenie, pod gro-

z pogrenia siebie w zdradzie dworskiej. Owó yron-

dyci liczyli si z krytycznem pooeniem J^olski jedy-

nie jako z nader pomyln w swoim rachunku pozycy,

gdy w klskowych powikaniach przedpodziaowych wi-

dzieli ze wszech miar podany, ratunkowy dla siebie

czynnik opaniajcy, obezwadniajcy koalicy antyfran-

cusk.

W istocie, teje samej Aviosny 1792 r., nastpio

wydanie wojny Austryi przez Zyrond, oraz Polsce przez

Katarzyn; tego lata obalenie Ustawy majowej w za-

jtej przez Rosyan Warszawie, oraz tronu bourboskiego

w Paryu powstaczym; teje jesieni napoczcie i ubez-

pieczenie negocyacyi podziaowej prusko-rosyjskiej, oraz

niefortunna inwazya prusko-austryacka do Francyi i sro-

motny std odwrót. Pomidzy wszj^-stkiemi temi zja-

wiskami istnia uietylko prosty paralelizm czasowy, lecz

gboka czno przyczynowa. Francya rewolucyjna,

w tej pierwszej, najgroniejszej potrzebie, uratowana zo-

staa nietyle przez si wasn, ile prz£z sabo sw3'ch prze-
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ciwiiików, rozdwojonych gównie na punkcie sprawy

polskiej. Zostaa uratowana przez nieobecno Rosyi, za-

jtej egzekucy nad Wis; przez nieporadno Austryi,

krpowanej t odbywan na jej tyach operacy; prze-

dewszystkiem za przez dwulicowo Prus, zostawiaj-

cych Austryi ciar wojenny francuski i narzucajcych

Rosyi swoje spólnictwo w upie polskim.

Taki za obrót rzeczy z ca wiadomoci prowoko-

\vany by w miar si przez sam Francy. Nietylko nie

przeszkadza, lecz owszem sprzyja podjtemu przez Rosy
podziaowi Polski, odsdzi od niego Austry, pchn do

niego Prusy, przez wytworzone tdy spózawodnictwo przy-

gotowa grunt nietylko do pokoju, lecz do sojuszu Francyi

z Prusami przeciw Austryi, bez naraenia si Rosyi: ta-

k bya w danej chwili dyrektywa, powszechnie przyj-

ta przez statystów rewolucyjnych. Zgadzali si w tym

wzgldzie wszyscy, zarówno yrondyci rzdzcy, jak

i Marat, zalecajcy „dyplomatyzowanie" z Prusakami,

jak i Danton, wrcz naglcy o nawizanie rokowa se-

kretnych z generalicy prusk. Stare wygi, postawione

na czele armii francuskiej, sprytny Prowansalczyk Du-

mouriez, niegdy dowódca naczelny i organizator piecho-

ty barskiej, wytrawny Alzatczyk Kellermann, niegdj^ in-

struktor jazdy konfederackiej i uczestnik wzicia zamku

krakowskiego, teraz ..najpierwszy genera-sankiulota'^,

prowadzili osobicie ukady tajne ze stojc naprzeciw

nich w polu kwater gówn najezdniczej armii pruskiej,

z równie dobrze znanymi w Polsce generaami Kalckreu-

them i Mansteinem, z nadbiegym eksposem w Warsza-

wie Lucchesinim. Wynurzali si po przyjacielsku, ci

Francuzi przed tymi Prusakami, „i wprawdzie wiadomo

we Francyi, e zmierzacie do drugiego podziau Polski,

ale Francya widziaaby z przyjemnoci, jeeli w ten

sposób pomnoy si potga mocarstwa, które prdzej czy

póniej winno zosta sprzymierzecem naszym". Pod
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oson tej wstydliwej iiegocyacyi, odbywajcej sio ]iod-

ówczas, ju ])o detronizacyi Ludwika i ogoszeniu re-

publiki, za pen wiedz i zgod nowego rzdu i przed-

stawicielstwa narodowego, t. j. Rady wykonawczej

i Konwencyi paryskiej, dokonaa si rejterada Prusaków,

wypuszczonych cao z Francyi, cho mogli zosta znie-

sieni ze szcztem, wypuszczonych naprawd poprostu na

Polsk. Sprawa polska, rozbijajc doranie pierwsz
koalicy w samym zacztku, zanim po paru leciech

uczyni to ostatecznie, rozwizywaa z zewntrz rce
rewolucyi francuskiej do najwalniej szych na wewntrz
ciosów. Umowa pruskorosyjska, zgodnie z intency

francusk, bo bez Austryi, dekretujca powtórn ka
Polski, zostaa podpisana w dwa dni po ciciu Ludwi-

ka XVI. .Sankcya jej wymuszona zostaa na niemym
sejmie polskim w tydzie ])o ciciu Marjd-Anto-

niny.

Jeli drugi traktat rozbiorowy polski by waci-
wie w danej chwili okupem Francyi, to przecie by za-

razem straszliwem dla niej iia ])rzyszo memento.

Rozbiór Polski mia i móg by przegrywk do rozbio-

]-u Francyi. W koi-espondencyi Katarzyny, ujawniajcej

tyle nienawici i pogardy dla buntowników paryskich,

co dla warszawskich, w tym samym najcilej czasie,

tu obok toczcych si rokowa drugopodziaowych

polskich z Prusami, jednym tchem i o przyszym fran-

cuskim bya mowa podziale. Bya tu mianowicie mowa
o tem, „aeby wznowi wielkie lenna we Francyi,

traktowa w tym wzgldzie z generaami francuskimi,

podnie te lenna do godnoci elektoratów i odda je

pod zwierzchnictwo gowy cesarstwa (niemieckiego),

wykrelajc Francy z karty europejskiej". Co wicej,

w samym traktacie drugiego rozbioru wyranie byo
zaznaczonem, i nowe dzielnice rozbiorowe polskie na

rzecz spólników pruskiego i rosyjskiego stanowi „wy-
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nagrodzenie za koszta" dotychczasowej i przyszej wal-

ki zbrojnej z rewolucy francusk. Zapata czy zada-

tek w kadym razie na sut wymierzone byy miar.

Moc aktu podziaowego petersburskiego ze stycznia,

oraz przyznanych pod bagnetem cesyi sejmowych gro-

dzieskich z lipca i wrzenia 1793 r., tracia Polska

do Rosyi okoo pópita tysicy, do Prus tysic z gór
mil kwadratowych, z odpowiedniem zaludnieniem prze-

szo trzech milionów w zaborze ]'osyjskim, przeszo

miliona w pruskim.

Napoleon a Polska 1. 4



ROZDZIA TRZECI.

WOBEC TRZECIEGO ROZBIORU.

Polska, po dawniejszych od Francyi monarchiczuej

zawodach, wieo wypróbowawszy fatalnej przyjani s-
siedzkiej Prus, wobec nowej klski podziaowej obrócia

si znowu ku Francyi republikaskiej. Obrócia si ku

tej szczliwszej od siebie, zwyciskiej Rzeczypospolitej,

która, po zrzuceniu najazdu koalicyjnego, zabieraa si
do akcyi zaczepnej, do poniesienia pochodni wolnoci
w gb starej Europy, a do najdalszych ciemionych
ludów. Tak przynajmniej prostodusznie pojmowano rze-

czy w nieszczliwej, dopiero co opanowanej przez Ro-

syan Warszawie. Z entuzyazmem braterskim witano tu

wyparcie nieprzyjaciela z Szampanii; na ulicach „ciska-

no si, winszowano sobie tryumfów" francuskich; na

Starem Miecie ju lada dzie wygldano ukazania si
zbaw^ców Francuzów. Dowódcy rosyjscy z Warsza-

wy, z prowincyi, a gdzie z Kurlandyi, donosili z y-
wym niepokojem do Petersburga, e odgosy wygra-

nej francuskiej wywouj silne wzburzenie umysów
w caej Polsce i e nawet lud prosty, „po miastecz-

kach i sioach mieszkajcy, jawnie okazuje sw ra-

do z powodzenia wojsk francuskich". Solidarno bra-

tersk wzajemn naocznie zreszt we wspólnem ogl-
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liano przeladowaniu. Razem z represj^ rosyjsk przeciw

patryotom rozpdzonego sejmu polskiego, widziano przed-

stawiciela urzdowego Francyi, Geneta, wygnanego hanie-

bnie z Petersburga, Descorclia z Warszawy, jego zastp-
c Bonneau, zamknitego w wizieniu rosyjskiem, osiad-

ych w Warszawie obywateli francuskich, przymuszonych
dt) przeciwnej ustawom swej ojczyzny przysigi.

A równoczenie z bijcem sercem zapatrywano si
na pikne gsta przedstawicielstwa narodowego w Pa-
ryu, zdajce si t solidarno polsko-francusk nie-

dwuznacznym, wielce znamiennym i obiecujcym stwier-*

dza i uwica sposobem. Wszak jednym z ostatnich czy-

nów Legislatywy paryskiej by dekret, mianujcy najdziel-

niejszego w ostatniej walce z inwazy rosyjsk oficera

Rzpltej, Kociuszk, obyw^atelem honorowym francuskim.

Wszak jednym z pierwszych czynów Konwencyi by de-

kret, „owiadczajcy imieniem narodu francuskiego, i
udzieli braterstwa i wsparcia w^szystkim ludom, które

zechc odzyska sw wolno, i zaleca wadzy wykonaw-

*'^'6J wydanie rozkazów stosownych generaom, celem

niesienia pojnocy tym ludom". W rozwiniciu tej uchwa-
1}' przepisaa niebawem Konwencya ju z góry dla owych,
^v przyszoci oswobodzonych przez siebie ludów, nawet
porzdek wewntrzny, republikaski, kasat stanów
i przj^-wilejów, szlachty, niewoli, paszczyzny. Zara-

zem i ze swej strony ju z góry deklarowaa si uro-

czycie, „przyrzekajc i obowizujc si nie podpi-

sa adnego traktatu i nie zoy broni, jak dopiero

po utwierdzeniu niepodlegoci narodu, na którego te-

lytoryum wkroczy onierz Republiki, a który przyjmie

zasady równoci i ustanowi rzd wolny i ludowadczy "

.

Owiadczenie arcydoniose, gdy stao si ewangeli dla

znacznej czci opinii patrj^otycznej polskiej, wierzcej
odtd wicie, i starczy trzyma si cile czystych ha-

se rewolucyjnych, aby zapewni sobie potne posiki

francuskie. Istotnie, gdy zaraz w myl tak zachcajcej
deklaracyi, po „petycyach" angielskich i irlandzkich, sta-
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wi si przed krat Konweiicyi równie i „petent" pol-

ski, Albert Sarmata, rece Wojciecli Turski, z memo-

ryaem, dopraszajcym si „pomocy i poparcia Republiki

dla sprawy wolnoci polskiej", pikna i budujca ode-

i2rraa si scena. Ognisty 5'rondysta Barbaroux wnet ob-

szernie wyuszcz}'!, i gdyby tylko nieudana kampania

woska nie bya })rzeszkodzia Francuzom zbliy si do

Adryatyku i morza Czarnego, to „wolno Polski nie zo-

staaby tak pokrzywdzon". Byo to zapewnienie skd-
ind jeszcze wane, gdy po raz pierwszy zwrócio uwag
polsk ku dalekim sprawom wojennym we Woszech. Na
wniosek Bar])aroux, pismo petycyjne Turskiego zostao

przekazane Komisyi dyplomatycznej zgromadzenia. Sam
prezydent Konwencyi, Treilhard, uczciwszy „pocaunkiem

braterskim" dzielnego Sarmat, nadziejn wygosi wy-

roczni, i „niedaleki ju moe jest dzie, kiedy repu-

bliki polska i francuska zacieni wzy szczliwego

braterstwa".

Tuacze patryotyczni Sejmu Czteroletniego, ze swej

kwatery gównej w Saksonii gotujc powstanie narodo-

we w zduszonj-m i dzielonym kraju, a zapatrzeni na I^a-

ry, zasuchani w idce stamtd wspaniae zapowiedzi,

utwierdzali si w przekonaniu, i dla rozpaczliwego swe-

go zamierzenia od jednej tylko wielkiej siosti"zycy repu-

blikaskiej francuskiej niechybnego oczekiwa mog su-

kursu. Zawczasu tedy, w pocztku 171)3 r., wyprawili do

Par3'a przyszego wodza powstaczego, Ko.ciuszk.

Dali mu na drog, do przeoenia mocarzom rewolucyj-

nym nad Sekwan, zarysy projektowe powstania, zakro-

jone dosownie na mod najwieszych objawie Kon-

wencyi. A wic, dosownie w myl tamtej ewangelii de-

kretowej, obowizywano ni znie w Polsce wadz kró-

lewsk, senat, episkopat, szlachectwo, poddastwo, pa-
szczyzn, zaprowadzi uzbrojenie ludu, powszechn wol-

no osobist, równe dla wszystkich prawo nabywania

ziemi. Proszono natomiast o korpus posikowy francuski,

który, wysadzony na Krymie, podaby rk powstacom
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polskim. Dopraszano si owego onierza republikaskie-

go, któiy, stawiajc nog na ziemi polskiej, porczyby
jej tem samem zadekretowane niezomne poparcie fran-

cuskie. Ukazywano w ocalonej t droga^ wolnej Polsce

przysz podpor wolnej Francyi, „naród przyjazny

i sprzjnniei-zoiy, poza opasujcym j zwizkiem koalicyj-

nym". Otwierano widoki poruszenia Turcyi i Szw^ecyi

i uderzenia spólnemi siami na spólnego wroga, na po-

dziaow wraz a despotyczn trójc austro-prusko-rosyj-

sk, w imi wszecliludzkich hase i-ewolucyjnych.

Owó to wszystko stao na fikcyi. Nie wiedzieli

Tolacy, e caa haaliwa „brissotiada" paryska, grzmi-
cy apel do ucinionych ludów, wszechwiatowa propa-

ganda braterstAva broni rewolucyjnej, to bya w gruncie

rzeczy pospolita jeno komedya polityczna. Nie wiedzieli,

e ci sami ludzie, którzy z trybuny publicznej tak wznio-

se i bezwzgldne gosili ideay, równoczenie w taje-

jiiiiicy gabinetowej i obozowej najrealniejszym powodo-

wali si interesem. Nie wiedzieli o przyjacielskich za

forpocztami schadzkach i gawdach generalicyi francu-

skiej z prusk, na temat nowego podziau Polski. Co wi-
cej, w tej samej chwili, gdy Ko8ciu.szko zgasza si do

Parya, w tutejszem ministeryum spraw zagranicznych

Lebruna, gdzie na czele wydziau spraw polsko-rosyj-

skich sta byy sklepikarz i byy krawiec, gotowano si

ju \\])rost do uznania drugiego rozbioru polskiego

\\ przyszej ])acyfikacyi. W opracowanym w biurach mi-

nisteryalnych temi mianowicie dniami planie pacyfika-

(yjuyui wywodzono bez adnych obsonek, i w nowym
rozbiorze Polski „polityka francuska znalazaby dla sie-

l)ie korzy". Wnioskowano std, e Prancya mogaby na

taki rozbiór udzieli swej „zgody" (conb-entemenj o ile

be^dzie to wymaganem jako warunek pokoju; wpraw-

dzie nie „zgody formalnej, pisemnej, gdy Republika

podpisaaby sw hab, czynic siebie niejako spónicz-

k podobnego rozboju", ale natomiast „zgody milczcej,

prostej deklaracyi ustnej niesprzeciwiania si" (simple an-
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nonce nerhole dc nonopposifionj, albowiem „naley uczyni so-

bie zasug z naszego milczenia". To samo dawniej ju, za

pierwszego podziau, czynili z dyskrecy wstydliw sta-

tyci bourboscy, lecz dopiero teraz, za drugiego, potra-

fili z takim nagim cynizmem sformuowa rewolucyjni.

Z ministrem, roztrzsajcym wanie podobne po-

mysy pokojowe, z nieyczliwym i ograniczonym Lebru-

nem, porozumiewa si musia przybyy do Parya Ko-

ciuszko. Wtpliw znalaz on pomoc w zabkanych tu

rodakach, gorliwych, lecz lekkomylnych, jak Mostowski,

panie Potocka, Lubomirska, albo te najgorliwszych, lecz

mocno podejrzanych, jak Turski albo Maliszewski. Pozna
te osobicie Francuzów wybitnych barwy najrozmaitszej,

jak Brissot, Yergniaud, Condorcet, Lacroix, Barere, spra-

wozdawca Komitetu dyplomatycznego Konwencyi He-

rault, jak stojcy jeszcze na uboczu, lecz ju potny Ro-

bespierre. Xapróno stara]si zainteresowa ich naprawd
dla sprawy polskiej. Nigdzie rzetelnego nie znalaz (

-

parcia: wszdzie spotka si z frazesem, obojtnoci, lub

wprost nieprzyjani. Trafi, nazajutrz po ciciu króla,

na wielkie przesilenie wewntrzne, bezporednio zwi-
zane z wikszem wojennem. Trafi na wypowiedzenie

wojny Anglii, odrodzenie ofensyw}^ sprzymierzeczej

austro-pruskiej, porak wojsk francuskich od ciany bel-

gijskiej i reskiej. Trafi na zdrad Dumourieza, przy udzia-

le nadomiar zapltanego w ni Polaka, nieszczsnego Mi-
czyskiego. Zarazem za trafi na gotujc si zgub
gównj^ch rzekomo filarów sprawy polskiej, yrondystów.

Ci ostatni, sprawcy wojny zaczepnej, a reyserowie

propagandy wolnociowej, na których gównie opieray

si zudzenia polskie, teraz sami obcieni poczytalno-

ci zabójcz za niepowodzenia broni francuskiej, mieli

ju nó zawieszony nad gow. Robespierre, przeciwnik

stanowczy wojny, jako czynnika odcigajcego, osabia-

jcego wewntrzne napicie rewolucj^jne, oskai-za i<li

gwatownie jako rozmylnych jej prowokatorów, ])ospolu



55

ze spiskujcym przeciw narodowi dworem. Odmawia on

take wszelkiego w teraniejszoci znaczenia propagandzie

)-ewolucyjnej u obcych ludów. Natomiast, co najciekawsza,

pewn postaw przychyln zachowywa Robespierre

wzgldem dalekiej i nieszkodliwej Rosyi. Zarazem na-

wet arcyskrajny Marat — którego brat rodzony pe-

ni spóczenie najspokojniej urzd profesora literatury

francuskiej w liceum szlacheckiem w Carskiem Siole,—do

krwioerczych swych pamfletów wyplata bez zajknienia

wzmianki pochlebne o Katarzynie II. Wychwala on ] pod

niebiosa, jako niepospolit monarchini, wprowadzon
w bd jedynie przez takich jak Diderot lub Condorcet

..szarlatanów" francuskich. Danton wreszcie, zwolennik

wojny, lecz przeciwnik propagandy, odczepi si pragn co-

najrychlej od niedorzecznej „brissotiady", od bezcelowego

niepokojenia wszystkiej Europy monarchicznej powszech-

nemi hasami powstaczemi, a tem samem spajania jej

zamiast dzielenia. Realista z krwi i koci, dc do na-

wrotu na tory realne interesu czysto francuskiego, za-
da on wrcz odwoania tamtych dekretów „wszechludz-

kich" a „dziwnie nieokrelonych, obowizujcych nas do

wspierania patryotów, którzy chcieliby wszcz rewo-

lucy w Chinach". Albowiem, zdaniem Dantona, „nale-

y przedewszystkiem myle o zachowaniu wasnej na-

szej istnoci politycznej i ugruntowaniu wielkoci Fran-

cyi", a przeto uchwali, ,,e nie bdziemy mieszali si

do tego, co si dzieje u naszych ssiadów". W wyni-

kych z tego powodu rozprawach, jeden z mówców Kon-

wencyi, Robert, wykazywa w tym samym ducha, i
Francya powinna zapomnie nareszcie o wszelkich in-

nych ludach a myle wycznie o sobie i wzi sobie

za naczeln zasad kierownicz „tego rodzaju egoizm

narodowy (egoisme nafional), bez którego zdradziliby-

my nasze obowizki". Ostatecznie, wedug wniosku

Dantona, uchwalono zasad „niemieszania si" do tego,

co si dzieje gdzieindziej, odwoujc tym sposobem bez



56

zajknienia tamte wspaniae dekrety, goszce tak nie-

dawno „ewangeli wolnoci" wszystkim jczcym pod
uciskiem narodom-braciom. Ulotnia si ocalajca tych

braci propaganda; pozostaa tylko wyzyskujca icli pro-

wokacya rewolucyjna.

ród takich warunków, po paromiesicznem [)ró-

nem koataniu imieniem braci-Polaków, Kociuszko opu-

ci Pary z prónemi rkoma. Upadek yrondystów usu-n tymczasem ostatnich platonicznych Polski przyjació.

Zwikszya si natomiast liczba jej wrogów, odkd przed

Trybuna rewolucyjny i na gilotyn dostali si Miczy-
ski, Ubielski, Lubomirska i inni Polacy. Najwicej bo-

daj zaszkodzia sprawa generaa Józefa Miczyskiego.
Nieszczliwy ten, nie bez duych zalet, czowiek i o-
nierz, niegdy waleczny i ofiarny konfederat barski, po-

tem oeniony z l^raiicuzkii i sam naturalizowany jako

Francuz, ski-zywdzony przez Yergenna, przyjaciel Mira-

beau, czonek klubu jakobinów, czynn}^ by przy tworze-

niu armii rewolucyjnej francuskiej, zwaszcza jazdy.

Wówczas to, rzecz godna uwagi, on pierwszy utworzy
siln, kilkotysiczn Legi zwan Miczyskiego, póniej

Ardennów. By zreszt w cigej w^tedy stycznoci, w ko-

respondencyi tajnej, z wybitnymi rodakami, z Ignacym Po-

tockim, Stanisawem Sotykiem, generaem Madaliskim.
By te, zdaje si, wtajemniczony w przygotowania przed-

powstacze. Jako genera francuski odznaczy si zrazu

w kampanii 1792 r., lecz niebawem wcignity do zdrady

Dumourieza na rzecz Austryaków, dosta si do wizienia
i na gilotyn. Wyroki mierci przeciw „arystokratom pol-

skim", a zwaszcza przeciw tak gonemu oficerowi jak Mi-
czyski, wyw^oay oczywicie w Paryu wraenie jaknaj-

gorsze. Skutkiem tego nawet tacy bez zarzutu ludzie, jak

Mieszkowski, odprawieni zostali ze suby francuskiej,

w myl dekretu, wyczajcego z niej cudzoziemców.

Jeden tylko, wieo przybyy z kraju Polak, po-

siadajcy obywatelstwo francuskie, potrafi zdoby sobie
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podówczas niejakie zaufanie, uyty zreszt do niisyi po-

ufnej, nic zgoa z Polsk nie majcej wspólnego. By nim

niepospolit}-, ognisty modzieniec, który w t3nn wanie
czasie z niewolonej Polski do rewolucyjnego wyrwa
si Parya, Józef Sukowski. By on pierwotnie, latem

1793 r., przeznaczon}'^ do francuskiej misyi stambul-

skiej, zdradzonej jednak jeszcze przed wyruszeniem jej

z ParA^a przez rosyjskicli w Paryu szpiegów. Wkrótce
))()tem wyprawiony zosta przez rzd francuski z nieró-

wnie trudniejsz jeszcze i niebezpieczniejsz tajn misy
indyjsk. Szo mianowicie o wywoanie w Indyacli ród
tuziemców, przy pomocy francuskiej, powszechnego prze-

ciw Anglikom powstania. Sukowski niezwocznie opu-

ci Pary i przez SzwajcarN^ i Wochy uda si(; w da-

lek i najeon trudnociami drog na Wschód. Spis}^-

wa on rodzaj pamitnika z karkoomnej tej p()dr(')y. W do-

<>howanych std ciekawych uamkach dawa wyraz nazbyt

ostremu, cho szlachetnemu w gruncie radjdcalizmowi swe-

mu. Zarazem, przy ocenie ogldanych po drodze stosunków

i rzeczy szwajcarskich i woskich, objawia zadziwiajc
w modziecu wszechstronno pojcia i czucia. Pod ko-

niec 1798 r. przyby na Cypr i Aleksandrett do Aleppa,

dc do Bassory. Jednakowo, mimo wielkiej zrcznoci,

goszczc umylnie u agentów angielskich, wci przecie

trafia na czujno brytyjsk, owiecon zreszt niepo-

mau przez zdrajców paryskich. Utkwi te w Aleppie;

do Indyi przedosta si nie móg, i nic nie wskórawszy,

musia w powrotn puci si drog. W kadym razie,

sam nawet ten wyjtek niefortunny, uczyniony przez

ówczesny rzd fiancuski dla Sukowskiego, stwierdza

tylko utrwalon, ju regu, i ten rzd ani do Polaków

ani do Polski adnej nie ywi wiary i e ze spraw
polsk nic naprawd nie chcia mie do czynienia.

Dokonany zwrot stanowczy, pi"oklamujcy zasad
wycznoci wasnych interesów francuskich, niebawem
ujawni si nader znamiennie podczas rozpraw Konwen-
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cvi nad now konstytucy republikask. Idealista,

ksidz Gregoire, szczerze Polsce yczliwy, wniós mia-

nowicie uchwalenie „deklaracyi praw narodów", orzeka-

jcej, i „narody s wzgldem siebie niezawise i udziel-

ne", i „pogwacenie wolnoci któregokolwiek naroda

stanowi zamach przeciw wszystkiej rodzinie ludzkiej".

Natychmiast jednak przedstawiciel Komitetu ocalenia

publicznego, Barere, zaprotestowa przeciw podobnej „fi-

lantropii" i przepar przejcie nad tym wnioskiem do

porzdku dziennego. Przyje,ta natomiast pod przewa-

nym wpywem dantonistycznym ustawa konstytuc^^jna

zawarowaa wyranie, i naród francuski, aczkolwiek

„jest przyjacielem i sojusznikiem przyrodzonym narodów

woln^^ch" i „udziela azylu cudzoziemcom w^-gnanj-m ze

swej ojczyzny dla spj-awy wolnoci", wszelako raz na

zawsze „nie miesza si zgoa do rzdu innych narodów".

Czujnym tego stróem zosta Komitet ocalenia publi-

cznego. Mia on na czele swej sekcyi spraw zagrani-

cznych,— której szefem biura zosta teraz niejaki Maudrii,

aferzysta wieo przybyy z Rosyi, autor wierszy na

cze Katarzyny II, ogoszonych w drukarjii cesarskiej

w Petersburgu,—zrazu Dantona, Heraulta, Barera, zanim

cakiem dostanie si pod Robespierra. Lecz ]:>ez wzgldu
na te zmiany osobiste. Komitet, dzierc faktycznie na-

wewntrz i nazewntrz wadz najwysz, przestrzega

stale w polityce zagranicznej zasad najbezwzgldniej-

szego realizmu. Postpowa tak zwaszcza, odkd moda
Republika, z pocztkiem jesieni 1793r., znowu w gorszych

ni kiedykolwiek znalaza si kopotach, wzita we dwa
ognie przez wybuch na zachodzie i poudniu sztraszli-

w zamieszk powstacz, oraz przez cikie od ciany

pónocno-wschodniej poraki wojenne, otwierajce nie-

iirzyjacielowi drog do Parya.
Ale na szczcie dla Francyi w tej samej wanie

chwili zaostrzyy si ponownie dalekie sprawy pol-

skie na sejmie grodzieskim, który po zatwierdzeniu
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zaboru rosyjskieg-o okaza opór lozpaczliwy saiikcyi za-

boru pruskiego. Król pruski, tknity uzasadnion oba-

w, i ta oporno sejmowa polska tajemnie bya pod-

sycana przez Rosy, w porozumieniu z Austry, dla

pozbawienia go w ostatniej jeszcze godzinie udziau

w zdobyczy, po raz drugi j wycofywa si z wyprawy
francuskiej. Odjecha armi koalicyjn, obróci si ku

Polsce. Skorzystali z tego w lot politycy i wodzowie

rewolucyjni francuscy. Nawizali oni znowu rokowania

tajne z dyplomatami i generaami pruskimi. Podobnie,

jak przed rokiem byli zaclicali ich do inicj'-atywy po-

dziaowej polskiej, tak teraz z kolei pchali do egzekucyi

podziaowej polskiej, byle tylko przez to sobie samym folg

zapewni. Folga istotnie nastpia. Cinienie pruskie,

skierowane nad Wis przeciw Polsce, osabo cakowi-

cie nad Renem pi-zeciw Francyi. „Sprawa polska tym

sposobem uchronia armie francuskie od niechybnej kata-

st]-ofy". Francya, korzystajc na terenie wojennym z bier-

noci zupenej Prusaków, a nawet ze zdradzieckich ich

posug przeciw Austryakom, zyskawszy kilka miesicy

czasu do powoania ruszenia pospolitego, do masowego

uzbrojenia si, po raz wtóry uratowana zostaa kosztem

Polski.

II.

Jednakowo ze strony francuskiej nie w^szystkie std

odrazu zdono wycign korzyci, ani caego nie po-

zbyto si niebezpieczestwa. Nawizane z kwater nadre-

sk prusk rokowania przyjacielskie kontynuowa dopiero

wypadao na uboczu, w Bazylei, a do penego oderwania

Prus od koalicyi. Wypadao zatem, moliwie jaknajduej,

raz jeszcze mie do rozporzdzenia tak poyteczne, po-

dwakro ju wypróbowane, odcigajce lekarstwo polskie.

W tym za celu, gd}^ niebawem, nazbyt prdko, przehi-
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many zosta opór sejmu grodzieskiego, wypadao w ap-

tece ])olskiej nowego leczniczego poszuka specyau, tym
razem rewolucyjnego. Tedy przypomniano sobie nieda-

wne z przed póroku, obojtnie wtedy odtrcone, prze-

oenia Kociuszki, i signito wprost po prowokacy.
Nastpca Lebruna, nowy minister spraw zagranicznych,

dantonista Desforgues, zwróci si do urzdujcego przy

emigrantach polskich w Lipsku Paraiuliera, ze szczegól-

nem owiadczeniem poufnem. Wynurzy si, e „naley
tylko yczy sobie... powodzenia planu rewolucyjnego,

gotujcego si w Polsce" i „podtrzymywa nadzieje

Polaków", jakkolwiek pooenie Franc}^ „nie pozwoli

jej udzieli temu godnemu wolnoci narodowi istotniej-

szych dowodów swego spóczucia". Insynuacya bya
tak haniebna, i ministrowi od wasnego agenta za-

suona za ni dostaa si odprawa. „Uczciwo naszej

polityki republikaskiej — odpisa mu zgorszon}^ Paran-

dier, uchylajc si powierzanej sobie roli jawnie prowo-

katorskiej,—nie zgadzaaby si z przyrzeczeniami, jakich

dotrz3nna nie pozwoliyby nam okolicznoci".

W tej samej zreszt chwili, w listopadzie 1798 r.

kiedy ministerN^um paryskie z tak dwuznaczn zwracao
si podniet pod adresem polskim, istotna ju gowa
i'zdu, Robespierre, wystpi ze swym synnym i nadtym
raportem publicznym dla Konwencyi o stanie interesów

Republiki. Przybierajc przed Europ postawia wielkiego

gabinetowego ma stanu, z gorcym deklarujc si
afektem dla przyjació republikanów szwajcarskich i ame-

rykaskich, Robespierre z obojtnoci rozmyln,
w dwóch ledwo sowach przechodzi tu do porzdku dzien-

nego nad drugim podziaem Polski. Gorzej ni obojt-

nie, bo wprost nieprzyjanie, przyjte zostay wkrótce

potem starania, podjte w styczniu 1794 r. przez kilku-

dziesiciu oficerów polskich, zebi-anych w Parju, gów-
nie przez Józefa Wielhorskiego, dziaajcego tutaj z ramie-

nia Kociuszki, poczci te przy niejasnym udziale Tur-
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•^kieg-o. Szo uiianowicie o organizacy, pod s/tiiiida-

rem republikaskim francnskiiu, licznych winiów i zbie-

gów polskich z szeregów koalicyjnych. By to najpierw-

szy, arcydoniosy, uchylony wszake pod rozliczneini po-

zorami przez Desforguesa, zaród myli legionowej. Nie

we Francyi, lecz w samej Polsce podan bya w inte-

resie francuskim nowa „dywersya" polska. Nie adna tu

na miejscu kompromitujca i kosztowna legionowa, lecz

podan bya tam gdzie daleko dywersya powstacza
podejmowana na wasn rk i odpowiedzialno przez sa-

mych Polaków, i w dodatku kosztem nie francnskim, lecz

wycznie polskim. Parandier, który doprasza si dla przy-

gotowa powstaczych w Polsce wikszego, 12 miliono-

wego zasiku, wezwany w pocztku 1793 r. do Parja,
razem z wysacem polskim, dzielnym Barssem, daremnie

koata tutaj naprzemiany do ministeryum spraw zagra-

nicznych i Komitetu ocalenia publicznego. Zosta on na-

domiar przez wpywowego teraz dziaacza rewolucyjnego,

a naprawd szpiega rosyjskiego, Meheego, zadenuncyo-

wany jako kreatura .,magnatów polskich, mianoAvicie

Ignacego Potockiego, bdceg'o potajemnie w zmowie

z Prusami i Rosy". Mia ju nawet nieborak Parandier

zosta uwizionym, kiedy nadesza do Parya wiadomo
o wybuchu powstania w Krakowie i Warszawie.

Pow^stanie Kociuszki wybucho wiosn 1794 r. si
samorzutn, jako niewstrzymana duej ywioow^a konie-

czno narodowa, a przy prowokacyjnej jeno zachcie,

bez adnej zgoa rzeczywistej pomocy francuskiej. Byo
wprawdzie prowokowane równoczenie najskrytszym spo-

sobem take przez pewnych polityków petersburskich i wie-

deskich, którzy, niedoceniajc jego mocy wybuchowej,

szukali w niem podanego pretekstu do nowej ponad

gow Prus spóki podziaowej austro-rosyjskiej. Lecz

podobnie, z wprost przeciwnego koca, dla polityków

rewolucyjnych paryskich, powstanie polskie miao prze-

dewszystkiem znaczenie i warto podanego rodka do
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pozbycia si raz na zawsze Prus z nad Renu oraz skie-

rowania ich ostatecznie nad Wis. Dopi tego spodzie-

wano si zreszt nietyle postrachem samego powstania,

lekcewaonego w Paryu tak samo, jak zrazu w Peters-

burgu, Wiedniu i Berlinie, ile mianowicie grob owej

zwizanej z niem a godzcej w Prusy machinacyi rosyj-

sko-austryackiej. W tern byo sedno rzeczy. Z uczuciami

prawdziwemi, ywioneuii przez rewolucyonistów francu-

skich dla powstania polskiego, zimn obojtnoci dla jego

celów, lekcewac 'wzgard dla jego rodków, zupen
niewiar w moliwo jego sukcesu, godzi si doskonale

ten górujcy wzgld na Prusy, który sam przez si czyni

koniecznem stai"anne unikanie najlejszej bodaj widomej

konniwencyi czynnej z powstacami polskimi. Ten wzgld
naczeln}^, brau}^ dotychczas kolejno w rachub przez

orleanistÓAY, yrond3''stów, dantonistów, przybiera posta
coraz aktualniejsz, w miar jak pogbiay si rokowa-

nia pokojowe francusko-pruskie. Nawizane jesieni roku

zeszego nad Renem, wznowione od lutego biecego
1794 r. przez posa francuskiego w Szwajcaryi Barthe-

lemego, kontynuowane bez przerw}' po zaszym wanie
w chwili insurekcyjnej polskiej, w marcu i kwietniu t. r.,

upadku Dantona i jego stronników, te rokowania san-

kcyonowane byy w zupenoci przez wszechwadnego
odtd Robespierra. Równoczenie za popychane byy
energicznie ze strony pruskiej przez epigonów frydery-

cyaskich; przez brata Frj^deryka Wielkiego, stryja pa-

nujcego monarchy, starego ks. Henryka, cigncego ku

Francyi, moc starej nienawici do Austryi, starej obaw}

przed Rosy i starych na Polsk apetytów; przez Luc-

chesiniego, garncego si arliwie do „ukadów z Robes-

pierrem, jak Mazarini ukada si z Cromwellem". Tyui

sposobem rokowania owe w rzeczy samej ju wkrótce

doprowadzone zostay szczliwie do pierwszej obustron-

nej umowy pisemnej, do zawartego urzdownie, w lipcu

1794 r., kartelu prusko-francuskiego, zanim w dalszem
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lozwiiiieciu doprowadz do formalnego traktatu poko-

jowego.

Wobec tej gównej, drogocennej negocyacyi pru-

skiej, natrtne bagania polskie oczywicie w najwy-
szym stopniu byy nie na rk statystom paryskim. Na-

próno nieszczliwy Barss, odebrawszy wiadomo o wy-

buchu krakowskiego powstania, gwatownie upomina si

od kwietnia 1794 r., przy poparciu Parandiera, a nawet

yczliwego szefa wydziau spraw zagranicznych Reinharda,

o niezbdne dla powstaców polskich zasiki. Il^apróno,

odebrawszy penomocnictwo in blanco od Kociuszki, oso-

bicie przekada raz po razie swoje proby na audyencyach,

zyskiwanych z trudem w Komitecie ocalenia publicznego.

Napróno, ju po dojciu fortunnych wieci o wygranej

racawickiej i rewolucyi warszawskiej, tem natarczywiej

swoje ponawia nalegania. Komitet, na referacie Reinhar-

da z koca kwietnia, zalecajcym posanie Polakom

miliona lub bodaj pómiliona franków, pooy lapidarn

dekretacy: „Nie posya adnych funduszów... nie trak-

towa o niczem... mona sucha, nie obiecywa nicze-

go... obserwowa i dawa rady powstacom polskim".

Na aud3'eiicyi z pocztku maja. Komitet odpraAvi Barssa

z pustemi rkoma. Na referat Reinharda z koca maja,

zalecajcy wobec pierwszych sukcesów powstaczych po-

sanie trzech agentów francuskich do Polski z kwot
choby riOO tys. franków oraz przyznanie Kociuszce

przez cztery miesice choby po 140 tys. franków, udzie-

li Komitet decyzyi wrcz odmownej. I jeszcze na au-

dyencjd z poowy lipca, ju po wieszaniach czerwcowych

warszawskich, majcych dogodzi terorystycznym wyma-

ganiom paryskim, zgnbiony Barss usysza taki wyrok

apodyktyczny, wygoszony imieniem Komitetu ustami

Saint-Justa: i „Republika francuska nie da ani jednego

ziarna zota, nie powici ani jednego onierza" dla re-

wolucyi polskiej, która „robion jest przez szlacht".

Komitet ocalenia publicznego, który poprzednio, yron-
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dystowski i daiitonistyczny, ze wzgldu na Prusy pro-

wokoAva przygotowania powstacze polskie, odmawiajc
im jednoczenie zasiku, teraz, robespierrowski, wyzysku-
jc wybuche ju powstanie na rzecz swojej polityki

pruskiej, dla tego samego wzgldu pozbawia je popar-

cia, pod pozorem niedostatecznej jakoby czystoci zasad

rewolucyjnych polskich.

B^-oby za grubem nieporozumieniem, jak to dzi
jeszcze cakiem powanie czynionem bywa, widzie w tem
i potpia li tylko jakie zawzite zalepienie rewolu-

cyjno-doktrynerskie. Podobne zalepienie conajwyej
mogo by wasciwera jakiej egzaltowanej, ale nawskro
szczerej, wierzcej naprawd w ideay niedocige, gowie
polskiej. Tak gow, takim czystym, rzetelnym zapalecem
by Sukowski, który wtedy wanie, latem 1794 r., ledwo

wydostawszy si z Aleppa napowrót do Stambuu, ze-

lektryzowany wieci o wybuchu powstania, przeoy
std rzdowi francuskiemu krelone gorczkowe wskaza-

nia rzeczoznawcy o Polsce insurekcyjnej i dziaajcych
w niej prdach i ludziach. Przemawia w tych wywo-
dach waciwym sobie tonem ostrym i bezwzgldnym.
Potpia narówni szlacht polsk i ydów, jako wyzy.ski-

waczów nieszczsnego ludu wociaskiego. Potpia
Ustaw majow, „mieszny kodeks, martwy pód trzecli-

letnich ro^spraw sejmowych". Uznajc waleczno i cnot
Kociuszki, odmawia mu wszelkiego pojcia i znaczenia

politycznego. Wysoko natomiast szacujc zdatno Igna-

cego Potockiego, jako istotnego kierownika polityczne-

go insurekcyi, chciaby jednak Sukowski jaknajcilej do-

zorowa jego szczero rewolucyjn i ludowadcz. To
wszystko, te surowe sdy, dania, podejrzenia, w tym po-
miennym patryocie polskim, drcym o los swej ojczyzny, to

bya przynajmniej prawdziwa, gboka doktrynerska wiara.

Alew przemawiajcych spóczenie podobnym napozór

tonem, terorystycznych wadcach francuskich, o niczem po-

dobnem naprawd nie byo mowy. W ich gronej o polskiem
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powstaniu mowie nie bya zgoa adna lepa doktryna,

byo nieskoczenie gorzej, by wiadomy, rozmylny, iipo-

krycki pretekst. Wszak Robespierre jednoczenie przygar-
nia w swych przemówieniach jaknajczulej SzwajcarcSw, mi-

mo napitnowane ju przez Roussa oligarchiczne ich za-

c-ofastwo; przygarnia Amerykanów, mimo niewykorze-
nione ich skonnoci monarchiczne, prezydentur, dM'u-

izbowo i niewolnictwo murzyskie; przygarnia ich

ostentacyjnie dlatego tylko, e byli potrzebni narazie,

jedni przeciw Austryi, drudzy przeciw Anglii. To te
dla francuskiego trybuna takie lub inne herezye Pola-

ków przeciw katechizmowi rewolucyjnemu, dostrzegane

\v ustawie majowej lub insurekcyi kociuszkowskiej, na-

l)rawd adnej istotnej nie odgryway roli, nie wchodzi-

y wcale naseryo w rachub. Wyrzut szlachetczyzny,

czyniony powstacom polskim przez Robespierra, by
wart akurat tyle, co wyrzut jakóbistwa, czyniony im
równoczenie przez Katarzyn. Gdyby wszystka Polska

wtedy z samych najczystszych skadaa si jakobinów,

gdyby w Warszawie powstaczej proklamowano najdo-

sowiiiej ostatni ortodoksyjn konstytucy republika-

sk parysk, a na Placu Zamkowym najdoskonalej

funkcyonujc wystawiono gilotyn, nie wpynoby to

ani na jot na zmian obojtnej, odmownej polityki

polskiej robespierrowskiego Komitetu ocalenia publicz-

nego. Francya terorystyczna nietylko a do koca adnej
realnej pomocy — oprócz chyba drobnych zasików, do-

starczanych na wasn rk przez zacnego Descorcha

ze Stambuu, albo moe podobnie z inicyatywy prywat-

nej kierowanych na Kopenhag, a przewanie po drodze

rozkradywanych,—nie udzielia powstaniu polskiemu, ale

nadto wprost przyoya si do jego zguby. Obkaa je

mianowicie, wprowadzia w bd co do Prus, z któremi

ukadaa si sama i które, celem wysunicia z koalicyi

antyfrancuskiej, wpychaa sama do antypolskiej, sama

zwalaa na insurekcy. To te Prusy, dziki uczynnoci
Napoleon a Polska I. .">
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francuskiej powiadomione najdokadniej o wszelkich usi-

owaniach i probacli polskicli, chwytajc i przecinajc

najtajniejsz korespondencj powstacz midzy War-

szaw a Paryem, gdy jedn rk wycigay przyjanie

ku rewolucyi francuskiej, drug zbrojnie uderzay

znienacka na insurekcy polsk, rozbijay pod Szczeko-

cinami osupiaego Kociuszk, zagarniay Kraków, oble-

gay Warszaw.
Upadek Robespierra w kocu lipca 1794 r., przewrót

thermidorowy, adnej zgoa w tym wzgldzie nie przy-

niós zmiany na lepsze; przeciwnie, wzmóg jeszcze i utrwa-

li t sam hipokryck a niemiosiern wobec Polski posta-

w nowych mocarzów rewolucyjnych francuskich. Ther-

midorczycy, to bya waciwie najrozmaitsza zbieranina

stronnicza, skupiona chwilowo przez strach i nienawi,
zoona pierwotnie w znacznej mierze z terorystów

skrajnych, potpiajcych Robespierra za „moderantyzm"

Std wygórowali stopniowo i utrzymali si przy sterze

ludzie stosunkowo tsi, roztropniejsi, przewanie „le-

gici", praw^nicy z zawodu. Ci trzewi i twardzi dziaa-

cze, pragnc uycia i ubezpieczenia na wewntrz swej

wadzy i sytuacyi materyalnej wasnej, pragnc w tym

celu zarazem na zewntrz ubezpieczenia pomylnoci
i wielkoci Republiki, uosabiali napo}^ egoistycznie, na-

poy narodow^o racy stanu czysto francusk naprzeciw

Europy. Nawizywali na swój sposób czno midzy
star tradycy Richelieugo a nowoczesn rewolucyjn.

Sami, w trudnem wci, niebezpiecznem swem pooeniu
wewntrznem, stawali si tyle z musu, co z instynktu,

kontynuatorami najbezwzgldniejszego realizmu polityki

zagranicznej bezporednich swych, obalonych przez sie-

bie, poprzedników. Zmierzali podobnie, konsekwentniej

-

szym. jeno, celowszym sposobem, do „debokowania''

Francyi i skonsolidowania jej zdobyczy w obrbie „gra-

nic naturalnych" starej Gallii. Obok popularnej wojny

zwyciskiej z tradycyjnymi wrogami narodowymi,
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Ang4i i x\.ustry, zmierzali podobnie na gwat do ])o-

kojn i sojuszu z tradycyjnym przyjacielem francuskim,

Prusami. Cakiem wiadomie te parli w tym oportuni-

styczn3'm kierunku wojenno-pokojowym, drog najprost-

sz, nie ogldajc si pozatem na nic, a ju najmniej na

to, i i im td}" wypadao przez trupa Polski. W opa-

nowanjan i zreorganizowanym przez siebie Komitecie

ocalenia publicznego, rzdzili thermidoryci zwaszcza
w najwaniejszym obecnie wydziale zagranicznym,

gdy Komisya spraw zagranicznych, z nowym swym na-

czelnikiem Miotem i zostawionym w sekcyi polsko-pru-

sko-rosyjskiej Reinhardem, bya i teraz podawnemu nie-

wicej jak biurem Komitetu. Rzdzili ludzie tego mia-

nowicie typu, wolni od wszelkich przesdów uczucio-

wych, realici i oportunici brutalni, jak Merlin de Douai,

„ksi juryskonsultów", póniejszy hrabia cesarstwa,

jak adwokat Cambaceres, póniejszy ksi Parmy i ar-

cykanclerz cesarstw^a, jak prokurator Boissy d'Anglas,

jak zczony z nimi niebawem, a najgbszy z nich

i najambitniejsz}^, Sieyes, równie póniejsi dostojnicy

cesarscy. Byli to wszyscy bez wyjtku zdeklarowani

stronnicy Prus, — nie mówic ju o komitetowcu takim,

jak uczony Guyton, zausznik osobisty i biograf ks. Hen-
ryka Pruskiego, Byli za wszyscy bd cakiem obojt
nie, bd wrcz nieprzychylnie usposobieni dla Polski.

Naogó, na pósetki konwencyonistów, jacy w tym tak

doniosym dla spraw polskich okresie przejciowym, od

lipca 1794 do padziernika 1795 r., od zamachu thermi-

dora do ustanowienia rzdów dyrektoryalnych, przewi-

nli si przez Komitet ocalenia publicznego, jeli zna-

lazo si paru platonicznych przyjació Polski, jak cau-

jcy si niedawno z Turskim Treilhard, jak chronic}-

si póniej do Warszawy Carnot, jak wraliwy na grosz

wdowi emigracyi polskiej Tallien, to przecie ani jedne-

go literalnie nie byo tam czowieka, któryby chcia
i móg istotnie zrobi cokolwiek dla Polski.
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Co gorzej, uietylko opuszczono, powicono Polsk,

lecz nadomiar, wedle praktykowanej dotychczas recepty,

i nadal nikczemnym, obudnym karmiono j i obkiwa-
no faszem. Delegacya polska w Parj-u, uzyskawszy

z bied od nowego Komitetu ocalenia publicznego, na-

zajutrz po upadku Robespierra, pozwolenie stawienia si
\Y sierpniu 1794 r. przed obliczem oczyszczonej Kon-

wencyi, musiaa w osobie mówcy swego Barssa ogld-

nemi, ocenzurowanemi w Komitecie odezw^a si sowy.
Nieszczsny Barss musia dyskretnie schowa cisnc si
na usta rozpaczliw skarg, gosi narzucony sobie fasz

oficyalny, prawi o królu pruskim, ostrzeliwajcym

wanie W;irszaw, i on „porzuca pakt zbrodniczy, -
czcy go z konspiracj- królów". Musia wielbi „wite
wzy jednoczce ju losy teraniejsze i przysze Fran-

cuzów a Polaków". Musiaa wzamian delegacya polska

sucha askawych „kilkakrotnych oklasków" zgroma-

dzenia oraz obudnych frazesów prezydenta Konwencyi

a gównego wtedy rzdcy Komitetu, Merlina, i Polska

we Francuzach ma wiernych „braci", i „naród fran-

cuski... ze sodkiem rozrzewnieniem odbiera wieci

o sukcesach" ])olskich. Uwietni sw^e wywody Merlin

osobliwsz nauk „bratersk", podwójnie osobliw

w ustach polityka, do1)ijajcego tera/ tar^'u z k]'ólem

pruskim, a przyszego hrabiego cesarskiego, i kady
„król, nawet w kajdanach, zagraa zawsze wolnoci, i
tygrysów i lampartów nigdy oswoi niepodobna, i kto-

kolwiek im wybacza, staje si wrogiem rodzaju ludzkie-

go". Tani oklask i tania rada zamordowania Stanisawa-

x\.ugusta, to byo wszystko, co wj^mylili thermidoryci

dla wykwitowania si z jków bagalnych dogorywaj-
cej insurekcyi polskiej, z przekadanych sobie przez

Barssa rozpaczliwych jej imieniem nawoywa Kociusz-

ki i Kotaja: .,Na mio Bosk, jakiebd zasiki!...

Nie moemy poj, co sobie myl we Francyi... Byoby
ju lepiej wiedzie, e nie otrzymamy zgoa poparcia
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Republiki francuskiej, ni pi-ón udzi si nadziej".

Nareszcie, ju po otrzymaniu wieci o Maciejowicach
i wziciu Kociuszki, ju po szturmie Pragi przez Suworo-
wa, a w chwili kapitulacji radoszyckiej, w poowie listopa-

lia 1794 r., zdoby si Komitet ocalenia publicznego na
gest wspaniay. Zdob\^ si na uznanie nieistniejcego

ju faktycznie powstania za „niearystokratyczne ani

mieszczaskie, lecz narodowe", i na zatwierdzenie fikcyj-

nego ju penomocnictwa Barssa. Zdoby si na wysa-
nie do powalonej ju i dobijanej Polski Parandiera,

z „funduszem skromnym", t. j. 20 tys liwrów rocznie,

dla zasilania wymordowanycli ju, wzitych w niewol
lub wygnanych powstaców. Przytem jednak na do-

bitk jeszcze Avyranie zawarowanem zostao, i te spó-
nione dobrodziejstwa zalee bd „od wasnego pooe-
nia Francyi", o ile dadz si z niem „skombinowa in-

teresy narodu polskiego".

III.

„Kombinacya'" owa, w chwili niniejszej konania in-

surekcyi i dojrzewania nowego podziau polskiego, pole-

gaa poprostu na umiejtnem spoytkowaniu tych oko-

licznoci klskowych, celem tem rychlejszego ubicia to-

czcego si w Bazylei targu o traktat pokoju fi-ancusko-

pruski. W instrukcyi dla negocyatorów swoich, Barthe-

lemego i Bachera, z pocztku stycznia 1795 r.. Komitet
ocalenia publicznego stanowczo stwierdza, i sprawa ra-

towania skazanej na zagad Polski jest rzecz „odle-

glejsz", nie wchodzc obecnie w rachub. Zastrzega
zarazem, e Avszelkie w tym wzgldzie kroki naley do

pomylniejszej pory „odoy",

—

ajourner, eufemizm urz-
dowy, oznaczajcy naprawd zupene wyparcie si Polski,
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stale odtd w tern znaczeniu uywany w komitetowych

o Polsce wynurzeniach. Ze swej strony rzd pruski, we
wskazaniach dla swoich w Bazylei przedstawicieli,

Goltza i Hardenberga, spaja bezporednio spraw poko-

ju z Fraucy a nowej w Polsce zdobyczy. Ks. Henryk,

w niemoryaaeh poufnych z pocztku stycznia t, r., w}-

kazywa, i pacyfikacya odrbna prusko-francuska, za-

biegajc z góry, na wypadek przyszej pacyfikacyi po-

wszechnej, podniesieniu przez Francy restytucyi przy-

padego Prusom zaboru polskiego, zabiegajc wogóle

przyszemu odbudowaniu Polski a w szczególno.ci zje-

dnoczeniu jej przy Rosyi, równaa si szacownej sankcyi

moralnej francuskiej, tak dla dawnych, jak i dla ..nie-

uniknionych nowych w Polsce nabytków" pruskich. Za
ministeryum berliskie wprost pojmowao ukady bazy-

lejskie, jako traktatow ze strony Francyi pork pru-

skiego stanu posiadania w Polsce, z wyczeniem Au-

stryi a zabezpieczeniem przeciw Rosyi.

Komitet paryski, doskonale zdajc sobie spraw
z tych widoków pruskich, wiadomie wyzyskiwa je

i szed im na rk, W raporcie ogólnym o pooeniu Re-

publiki, ^oon^nn od Komitetu w kocu stycznia 1795 r.

przed Konwency, a podkrelon3an celowo przez rozpraw}^,

rozmylnie z tego powodu w zgromadzeniu inscenizowa-

ne, sprawozdawca Boissy, uderzajc gwatownie na

Angli, Austry i Rosy, wypominajc z aoci zaj-

cie ongi Berlina czasu wojny Siedmioletniej, ostentacyjnie

wyciga rk l'rusom, wzywa je do sprzgnicia si
z Francy, ofiarowa im pokój za lini Renu, stanowi-

c „supy Herkulesa francuskiego". Zarazem za prokla-

mowa z naciskiem uznan- ju dawniej przez Konwen-
cy zasad niemieszania si Francyi do spraw mocarstw
postronnych, co w danej chwili oznaczao oczywicie

przedewszystkiem wyrzeczenie si wszelkiej interwencyi

w rzeczach polskich. Na tym mianowicie kapitalnym

punkcie ostatnim szczególniejsz objawiano draliwo.



71

Kiedy np. nieco póniej poczciwy, Bogu ducha winny,

niewiadomy arkanów polityki komitetowej, ksidz
Gregoire wyrwa si ponownie ze swoim wnioskiem ze-

szorocznym o „deklaracyi praw ludów", Konwencya
nietylko przesza nad nim znowu do porzdku dzienne-

go, lecz nawet, na skutek ostrej imieniem Komitetu re-

prymendy Merlina, odwoaa powzit zrazu przez grzecz-

no uchwa prostego wydrukowania tego wniosku, a-

ko przeciwnego zasadzie bezwzgldnego niemieszania

si do cudzych interesów.

ród takiego nastroju, po rónych jeszcze ze strcj-

ny Komitetu obudnych, goosownych pocieszeniacli

i komplementach dla Polski, po paru jeszcze platonicz-

nych ze strony starego Barthelemego, wiadomego swej

poredniej wzgldem „biednych Polaków" roli grabar-

skiej, na ich rzecz przeoeniach i westchnieniach, uchy-

lonych oczywicie najgrzeczniej przez niemniej uwia-
domionego Hardenberga, zostao nareszcie szczliwie
doprowadzone do koca, do podpisania w Bazylei, pa-

mitne dzieo traktatu pokoju francusko-pruskiego

z kwietnia 1795 r,, uzupenione przez umow demarka-

cyjn z maja t. r. Epokowjt ten traktat zawiera ogóln
w zasadzie zgod tajn prusk na zdobycze francuskie

w Holandyi i na lewym brzegu reskim. Nie zawiera na-

tomiast, rzecz prosta, najlejszej nawet wzmianki o Polsce,

cho dokonany by naprawd za poredniem ponie-

wolnem Polski przyczynieniem si, jej okropnym doko-

nany okupem. Pierwszy wielki akt midzynarodowy,
ubezpieczajcy Francy rewolucyjn, okupiony zosta

przez ostatni akt midzynarodowy, grzebicy doszczt-

nie pastwo polskie.

Pomidzy dwoma temi zjawiskami najcilejsze

w istocie, aczkolwiek wstydliwie przez kontrahentów

bazylejskich zasonione, zachodzio przyczynowe junctim.

Zrealizowanie targów bazylejskich o K.en przypieszone

zostao przez równolege targi petersburskie o Polsk.
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Naodwiót, pacyfikacja bazylejska uatwia zrealizowa-

nie trzeciego podziau Polski. Ju poprzednio tragiczne

powikania polskie, naprzód w przededniu drugiego po-

dziau, jesieni 1792 r., potem w czasie sejmu grodzie-

skiego, latem 1793 r., wreszcie w chwili wybuchu po-

wstania kociuszkowskiego, wiosn 1794 r., potrzykro

wyzyskiwane byy z powodzeniem przez Francy rewo-

lucyjn dla faktycznego, od wypadku do wypadku, wy-
zbywania si groby wojennej pruskiej. Obecnie podob

nie, po raz czwarty z kolei, dla traktatownego na du-

g met uoenia si z Prusami, skutecznie wyzyskane

zostay powikania przedzgonne, zwizane z nadchodz-

cym ostatecznym rozbiorem resztek Rzpltej, na przeo-

mie 1794 a 1795 r. Nieunikniony ten kocowy akt roz-

biorczy szybkiemi zblia si kroki. Lwi w nim udzia

Rosyi, pogromicielki pow^stania, nie móg by uszczuplo-

ny przez dwóch jej spóuczestników. Tern srosze jednak

midzy nimi dwoma wyniky zatargi, zawzite o dystry-

bucj^ zostawionych przez Rosy szcztków polskich ry-

walizacyjne spory upiecze prusko-austryackie. Wszcz-
te haaliwie w grudniu 1794 r. ^Y Petersburgu, zostay

one wnet przecite w cichoci przez skryty odwet dwu-

cesarski na Prusach, przez tajemne umow}^ austro-ro-

syjskie ze stycznia 1795 r. Te umowy ustalay z góry

lini wytyczn trzeciego podziau Polski, z przyznaniem

Austryi gównego spornego przedmiotu podliwoci
pruskiej, Krakowa. Mieciy one zarazem odnowienie

dawniejszych, z przed dziesiciolecia, paktów józefiskich,

zapowied zdobyczy tureckich dla Eosyi, ewentualnie

i dla Austryi, niezawile od przyrzekanych jej zdobyczy

weneckich. Jednoczenie za, co najgówniejsza, mieciy
w sobie grony sojusz dwucesarski, skierowany wprost

przeciw Prusom, obliczony na przymusowe, choby or-
ne utrzymanie ich w karbach wyznaczonej im zdobyczy

polskiej. Wytwarza si tym sposobem stan potencyalne-

go przesilenia wojennego w sprawie trzeciego rozbioru
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polskiego, pomidzy odrodzonym zwizkiem austro-ro-

syjskim a w3^osobnionemi Prusami. Eównoczeriie za
dokonywao si zabezpieczenie sobie tyów przez Pru-

sy, dziki pacyfikacyi z Francy, zwolnion odtd do

tern potniejszego na Austry cinienia wojennego. To
byy dwa, organicznie z sob skojarzone, spóczynniki gó-

rujce, pod których znakiem dopeni si teraz moga
pdem przypieszonym likwidacya ostateczna losów
Polski.

Nastpio odkrycie kart przez dwory dAvucesarskie,

ujawnienie tajnej icli umowy podziaowej zaskoczonym

Prusom, Nastpio gwatowne Prus achnicie si, sza-

motanie si ich z Austry o mile i dusze podziaowe
polskie, pod superarbitraln powag imperatorowej,

licytujcej i szczujcej na siebie obu spózawodników.
Nastpi wymuszony akces pruski, rozebranie wszyst-

kiej Polski, abdykacya Stanisawa-Augusta, kocowe
czynnoci oddawcze i graniczne. Moc aktów podziao-

wych ze stycznia i padziernika 17!)o r., aktów okupa-

cyjnych ze stycznia, demarkacyjnych i superarbitral-

nych z sierpnia, padziernika, grudnia 179H i stycznia

1797 r., dopeniony zosta trzeci cakowity podzia

Polski. Wzia Eosya przeszo 2000 mil kwadratowych,

z Wilnem i pótrzeci miliona: Austrya okoo tysica,

z Krakowem i milionem; Prusy reszt, z Warszaw
i 900 tysicami mieszkaców. Otrzymaa ogóem Rosya

pódziewita, Prusy i Austrya mniej wicej po pótrze-

ci tysic}^ mil kwadratowych, z zaludnieniem odpowie-

dniem okoo siedmiu oraz od trzech do czterech milio-

nów. W chwili, gdy moda Republika francuska dosi-

gaa szczliwie upragnionych „granic przyrodzonych",

Renu, Alp, Pyrenejów, a wnet wylewaa si za nie,

znikaa jednoczenie staroytna Rzplta polska i granice

jej historyczne.



ROZDZIA CZWARTY.

NAZAJUTRZ PO ROZBIORACH.
»

I

Znika nietylko odwieczny ust.r()j pastwowy, zni-

kn miao samo uieniiertelnc imi Polski. Potwo-

rzyy si z jej dzieraw jaka Rosya biaa, czerwona

czy litewska, jaka stara i nowa Galicya czy Lodomerya,

jakie Prusy zachodnie, poudniowe czy nowowschodnie.

W zasadnicznym artykule dodatkowym tajnym ostate-

cznego aktu rozbiorowego, wyranie zostaa uwicona
bezwzgldna „konieczno zniesienia wszystkiego, co mo-

goby przypomina istno Królestwa Polskiego". Usta-

lonem tu równie zostao zobowizanie solidarnie wszy-

stkich trzech mocarstw spódzielczych, i i'az na zawsze

niewolno adnemu z nich uywa, pod jakkohyiek po-

staci, w swych tytuach prawnopastwowj^ch, wyrazu

„polski", albowiem wyraz ten „odtd po wszystkie czasy

zniesiony zostaje". Owó uroczysty ten zakaz, wykli-

najcy a w brzmieniu sownem wszelkie lady korony

i narodowoci polskiej, mniej by dyktowany obaw przed

bezbronn, zaman, pogrzeban Polsk. Nakaday go na

siebie trzy mocarstwa rozbiorcze przedewszystkiem z wza-

jemnej ])rzed samemi sob obawy, dla zabieenia temu,
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iby którekolwiek z nich samycli nie zechciao w przy-

szoci przeciw dwom innym ocuci Polski na swoje do-

bro Avyczne, odebra wydzielonych dwom innym oda-

mów i zebra caoci przy sobie. Obawa taka nie bya
bynajmniej ponn. Miaa ona uzasadnienie gbsze, za-

równo w ogólnym stosunku wzajemnym spórozbiorców

vA'zgldem siebie i sprawy polskiej, jakote w szczegól-

niejszych powikaniach, zwizanych z uoeniem i wy-

konaniem kocowego dziea rozbiorowego.

Tak wic nasampierw, w Rosyi, cho najogromniej-

szym polskim zbogaconej upem, pomnaajcym jej lud-

no o blizko jedn czwart, nie byo przecie skro

jednolitego na rozbiór Polski pogldu. Za ostatniem dzie-

em rozbiorowem staa zyskana chwilowo przez dwór

wiedeski kabaa dworska faworyta Zubowa, spryna
istotna dwóch ostatnich podziaów, akomego dla niej

róda obowienia si setkami tyvsicy dusz donacyjnych,

wieloniilionoAvemi dobrami konfiskowaneuri i starocin

-

skiemi polskiemi. Natomiast ze strony pewnych powanych
czynników ])olitycznych, jak Woroncowowie, Bezborodko,

Panin i wielu innych, a zwaszcza wojskowych, jak star}'-

Rumiancew', Repnin, zwycizca Kociuszki Fersen, zdo-

bywca Warszawy Suworow, stanowczo potpiano roze-

branie Polski, jako przeciwne wyszej racjd stanu ro-

syj.skiej, przeciwne szerszym zamysom pierwotnym Piotra

Wielkiego, zakrojonym na zagarnicie wszystkiej Rzpltej.

Ze strony polskiej, nietylko schodzcy z tronu Stanisaw-

August, lecz nawet sam przywódca polityczny Sejmu Wiel-

kiego i insurekcyi, Ignacy Potocki, ju ia ci-tremis, po

szturmie Pragi, w tym to mianowicie duchu nie waha
si wystpowa do Suwo]'owa, z przeoeniem doniosem,

ofiarujc zachowanie przy Rosyi korony polskiej, od-

danie jej maoletniemu w^nukowi imperatorowej. W, lis.

Konstantemu. Suworow z pocztku popiera te pomysy.

Chcia on koniecznie zatrzyma Warszaw. Rozsiadywa

si w niej na dobre; w miesic po rzezi praskiej obcho-
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dzi tu po przyjacielsku imieniny Katarzyny: odbiera!

w darze od miasta drogocenn szkatu pamitkow z bry-

lantowym napisem „a?* saweur de Varsovie^^. Uspokaja

i gaska, o ile nie by w stanie nietrzewym, ludno
miejscow wszystkich stanów. Fraternizowa z brami
Polakami; uczestniczy osobicie w urzdzanj^ch przez

siebie zabawach ulicznych dla pospólstwa warszawskiego;

paci hojnie gotówk za wszelkie potrzeby wojsk swoich;

sadza za stoem swoim generaów polskich i wymyla
soczycie na Prusaków. Równoczenie skdind, z za-

granicy, stary zausznik Katarzyny, zaufana jej kreatura

ród „filozofów" francuskich, baron Grimm, doradza jej

„nie wykrela zupenie imienia polskiego z liczby na-

rodów", lecz ogosi si wprost królow polsk. Ofiaro-

wa jej w tj^^m celu usugi niejakiego Gliszczyskiego,

z emigi'acyi polskiej w Drenie, gotowego zorganizowa
natychmiast na rzecz Rosyi wiee powstanie przeciw

^rusom w ich dzielnicy rozbiorowej. „Wszystko, co yje
w Polsce, zapewnia Grimm — byoby u szczytu swych

pragnie... Prusy Poudniowe, moe nawet Galicya, ze-

chciayby nalee znowu do tego królestwa polskiego

pod berem rosj^jskiem".

Imperatorowa pomiarkowaa te zapdy. Zahamowaa
grzecznoci polskie Suworowa i kazaa mu sprawców

insurekcyi, z Kociuszk i Ignacym Potockim na czele, na-

desa do Avizie petersburskich. Nielitociw za po-

wstanie zarzdzia represy karn, dodzidnia w okropnych

szczegóach swoich niedo dobrze jeszcze znan, wcielon

w setkach wyroków skazujcych na mier, rozstrzelanie,

wieszanie, amanie koem, w zsyaniu dziesitków tysicy

powstaców na Sybir, konfiskatach i gwatach bez miary

i liku, niebywaem wreszcie przeladowaniu religijnem,

wytpianiu przymusowem unii w zabranych aiemiach li-

tewskoruskich. ywia Katarzyna instynktown, niczem

nienasycon do l^olski nienawi. Ju wtedj'- zreszt, pod

sam koniec dugich rzdów, mniej panujc nad sob i sw
polityk, czasem prawie zdziecinniaa, podkopana przez
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naduycia, wiek, chorob, bya pod wpywem wszecliwad-
nym stojcego za swem dzieem rozbiorowem Zubowa.
Spraw polsk uwaaa za ostatecznie zlikwidowan dla

siebie przez trzeci podzia. Natomiast radaby bya wzno-
wi z koleli iikwidacy ogromnej sprawy tureckiej i pano-

wanie swoje uwieczy wykonaniem umiowanego swego,

wymarzonego „projektu greckiego". Zgromiwszy rewo-

lucy francusk na swój sposób i benefis nad Wis, za-

mierzaa teraz podobnie zgromi j nad Bosforem, pozo-

stawiajc i nadal bezporednie jej zgromienie nad Renem
Austryi i Prusom. Lecz wanie dlatego tem sroszym
zapaaa gniewem ku nienawistnemu sobie oddawna dwo-
rowi berliskiemu, który przez pacyfikacy bazylejsk
z Prancy pokrzyowa te zamysy i odzyska swobod
ruchów. To te przez chwil, latem 1795 r., gdy za-

ostrzy}(j» si pi-zesilenie podziaowe z Berlinem, mylaa
Katarzyna cakiem na seryo uderzy na Prusy. Atak gó-
wny mia przytem, z Warszawy na Berlin, wykona Su-

worow; uboczny, od granicy litewsko-kurlandzkiej na

Królewiec, Repnin. Podsycaa te wtedy potajemnie ca-

rowa rozruchy ludowe na Szlsku, w Gdasku i Polsce

pruskiej. Wybieraa si nawet „na grubasa (Fryderyka-

Wilhelma II)" w razie potrzeby „wypuci" (IdcherJ wizio-
nego Kociuszk. W kocu, przez ustpliwo Prus i ugo-

dzenie ostateczne targów podziaowych petersburskich,

uchylon zostaa ta groba wojenna. Suworow, zmuszony
z alem wyda Warszaw Prusakom, postara si przynaj-

mniej zostawi im j w stanie najgorszym i najniebez-

pieczniejszym, w-yssan do cna i podburzon przeciw

nowym panom pruskim.

Tymczasem Katarzyna, w roli najzawzitszej napozór

przeciwniczki rewolucyi francuskiej, gocinnie przyjmo-

waa u siebie w Petersburgu zbiegych ksit bourbo-
skich. Pozwalaa w swojej dzielnicy rozbiorowej polskiej

organizowa si zbrojnie emigrantom francuskim. Zawie-
raa z Angli i Austry nowe cise pakty sprzymie-

rzecze, czynic nadziej dostarczenia z dnia na dzie
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posików rosyjskich pod sztandary koalicyjne. W rze-

czywistoci jednak nie spuszczaa ona z oka tamtej naj-

waniejszej dla siebie upragnionej, likwidacyi turec-

kiej. Owszem,' z góry ju potajemnie gotowaa sobie

pretekst do nagej zmiany frontu, do zastpienia zapo-

wiadanej, rzekomej swej wypi'awy posikowej przeciw

Francyi przez rzeczywist, odrbn, jak dopiero co przeciw

insurekcyi polskiej, tak z kolei przeciw Porcie ottoma-

skiej. Takiego za pretekstu do nagego zboczenia na

wasn rk, we wasnym interesie rosyjskim, na Baka
ny, zamiast na Ren, mieli znowu dostarczy Polacy, nie-

oszacowany, najpodatniejszy zawsze dla rki prowoka-

torskiej rodek pomocnicz}^ i kozio ofiarny. A mianowi

cie, jak ongi, za konfederacyi barskiej, przez zbrojne

wystpienie polskie na pograniczu podolskiem, bya spro-

wokowan piei'wsza wojna turecka Katarzyny, tak teraz

planowana trzecia sprowokowan by miaa w porze

sposobnej przez zaburzenia powstacze polskie, majce
wybuclm na Wooszy, na pograniczu tureckiem. Poza-

tem nadomiar, za jednym zachodem, niezawile od spo-

dziewanych na Porcie zdobyczy, inn jeszcze, blisz zdo-

bycz miano na widoku. Miano po drodze dokona przyja-

cielskiej, dla dobra sojuszniczej Austria, okupacyi „ochron-

nej" zagroonych przez rozruchy polskie cyrkuów ga-

licyjskich. Za pod tym pozorem miano usadowi si na

stae w Starej Galicyi, t. j. we wschodniej poaci kraju

z ludnoci przewanie rusisk, dawnym przedmiocie

podliwoci gabinetu i generalicyi rosyjskiej. Sam po-

mys wielki a udzcy cignicia wszystkiej Polski ku

Rosyi, pod wspólne bero dynastyczne, uchylono narazie

cakowicie; zachowano go atoli w odwodzie, jako dogo-

dne, nie bdce do pogardzenia w pewnych przypadkach,

narzdzie zaczepne.

Co si tycze Austryi, Avcignitej swego czasu przez

Prusy do pierwszego podziau, wygarnitej z drugiego,

odszkodowanej obecnie w trzecim, to miaa ona w grun-
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cie rzeczy najimiiej dotychczas pociechy ze swych na-

bytków polskich. Zwikszona ogóem przez te nabytki

przestrzennie i ludnociowo o jedn dziesit zaledw^o

wasnych swych dzieraw, zyskaa absolutnie dwa razy

mniej od Rosyi, stosunkowo nieskoczenie mniej od Prus.

W spólniku rosyjskim miaa wprawdzie chwilowo sprzy-

mierzeca, lecz ze wszechmiar niepewnego i gronego

na przyszo; w pruskim zachowaa podawnemu nie-

przejednanego a niepomiernie wzmocnionego wroga.

Stron najgorsz pooenia Austryi bya tutaj ta oko-

liczno, e wobec Rosyi, trzymajcej ogromn wikszo
Rzpltej, wobec Prus, trzymajcych serce Polski, stolic

Warszaw, rzd austryacki nie czu si wcale bezpiecz-

nym w s^wych posiadociach galicyjskich. Czu si ra-

czej tymczasowym ich posiadaczem, ni wacicielem

wieczystym. Bra na uwag moliwo utraty ich przez

przemone w jednym lub drugim kierunku cienie. A na-

wet liczy si na taki wypadek z ewentualnoci ich za-

miany na inne cakiem nab^^tki, Wenecy, Lombardy,
Bawary czy Serbi, co wszake znowu, ze wzgldu na

niepomylny przebieg wojny francuskiej, stawao si mo-

cno wtpliwem.
To te pod wpywem tego rodzaju niepocieszaj-

cych konsyderacyi, podobnie jak w Rosyi, cho pod od-

miennym oczywicie ktem widzenia, tak i w Austryi,

w niektórych wpywowych koach dworsko-wojskowych,

rozbiór sabej Polski i podstawienie na jej miejsce po-

tnego ssiedztwa prusko-rosyjskiego uznawano za ciki
bd polityczny. Std rodziy si raz po razie pewne,

bardzo zreszt dorywcze i poczci bardzo dwulicowe

próby wiedeskie, jeszcze pod koniec Sejmu Czterole-

tniego, a nastpnie w pocztku insurekcyi, obliczone na

pozyskanie sobie oparcia w samej Polsce. ywione tu

byy jakie ogólnikowe, nader lizkie widoki wskrzesze-

nia Polski przez Austry, bd pod postaci zczenia

wprost na gowie cesarza, wzorem w^gierskim, korony
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s^ukcesyjnej polskiej, bd te woenia jej przez którego

z arcyksit, w pierwszym rzdzie modszego brata ce-

sarskiego, Karola. W tym duciu podejmowane byy pod-

czas insurekcyi usilne zabiegi ze strony polskiej, za wie-

dz samego Kociuszki, pi'zy udziale zwizanych tajem-

nie z powstaniem IHiaw, domu Czartoryskich. Dziaano
tu zwaszcza przez naczelnika tego domu, starego ksicia

Adama-Kazimierza, zaprzyjanionego oddawna osobicie

z dworem wiedeskim, niegdy generaa ziem podolskich,

potem feldmarszaka austryackiego i wgierskiego indy-

gen. Dziaano te przez wybitne w Warszawie osobistoci,

przez modego synowca królewskiego, ks. Józefa Ponia-

towskiego, byego oficera austryackiego. Dziaano w szcze-

gólnoci przez obywateli, posesyonowanych w dzielnicy

austryackiej i stykajcych si z koami dworskiemi i rz-
dowemi wiedeskiemi, gorcego Waleryana Dzieduszyc-

kiego, rozwanego Józefa-Maksymiliana Ossoliskiego

szlachetnego Stanisawa Sotyka. Ten ostatni wyprawio-

ny zosta w takiej mianowicie misyi tajnej, z ramienia

rzdu powstaczego, do Wiednia, gdzie z nim zrazu po-

ufnie rokowano, poczem, na widok klski powstania, co-

rychlej pokryto si wobec Rosyi i Prus przez zamkni-
cie go w uprzejmym areszcie. Tyle przecie na tej grze

zyskaa Austrya, e, zwabiwszy za przyjacielski, neutral-

ny swój kordon wielotysiczne zastpy zniesionej armii

powstaczej, atwo nastpnie pokus lub naciskiem do

swoich wcielia je szeregów. Pozatem jaknaj dyskretniej

wycofaa si z tej gry nadzwyczaj draliwej pod kadym
wzgldem, nie zaniechanej zreszt bynajmniej w zupe-

noci, odoonej na wypadek potrzeby, jako niepozbawione

znaczenia narzdzie obronne.

Nareszcie dla Prus, jakkohviek podziay przyniosy

im bezwarunkowo zysk polityczny najcelniejszy, day im

dopiero konsystency i czno terytoryaln, powik-
szyy ich obszar przeszo w dwójnasób, stay si wprost

kwesty mocarstwowego ich bytu, jednakowo dokonane
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•zieo rozbiorowe przedstawiao równie, przy bliszem

wejrzeniu, strony ujemne bardzo powane. Otrzymay
Prusy, wraz z Warszaw, najwiksz mas zwartej lu-

dnoci etnograficznie czysto polskiej, najsilniejsze ródo
ywej tradycyi i ducha narodowego polskiego. Staway
si waciwie pastwem tyle polskiem, co niemieckiem.

W gorszem pod tym wzgldem znalazy si pooeniu
zarówno od Austryi, która wzia cz znticzn, jak

od Rosyi, która wzia wikszo ogromn ludnoci ru-

siskiej i litewskiej; w gorszem podwójnie, z uwagi na

nierównie wj-sz si i rozlego wasnej, poza nabyt-

kiem polskiem, podstawy pastwowej austryackiej i ro-

syjskiej. Mae dotychczas Prusy, nasycone obecnie, prze-

sycone nowonabytym najliczniejszym i najrdzenniejszym

ywioem polskim, nie mogy naprawd myle o me-

chanicznem opanowaniu go i strawieniu istotnem i grun-

townem. A tymczasem miay naprzeciw siebie najnowszy

wrogi sojusz dwucesarski. Miay, z jednej strony, pilnuj-

c je zazdronie Austry, usadowion w wydartym
Prusakom Krakowie i tu pod bokiem zostawionej im

Warszawy. Miay Prusy, z drugiej strony, stojc nad

niemi z mieczem Rosy, star carow Katarzyn, pen
nieprzebaganej dla nich, mciwej a pogardliwej niena-

wici, niedarujc im ani dawniejszego przymierza

polskiego, ani wieej pacyfikacyi francuskiej, teraz

pani trzech czwartych byej Rzpltej polskiej, skd
okalaa, naciskaa i podwaaa wydzielon z aski zdo-

bycz ssiedzk. Std to, od ciany rosyjskiej, wci wi-

siaa nad Prusami groba utracenia owej, wyowionej

przez nie z takim mozoem, zdobyczy polskiej, a nawet

wicej jeszcze, nie samych tylko przyczonych Prus

Zachodnich, Poudniowych i Nowowschodnich, lecz bo-

daj i dziedzicznych swych Wschodnich. Gdy zapomnie

nie byo sposobu, i wojska rosyjskie, ustpujce teraz

miejsca pruskim w Warszawie, s}vego czasu, w wojnie

Napoleon a Polska I. C
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mego Berlina.

W pooeniu tak trudnem i niebezpiecznem wprost

narzucaa si Prusom konieczno liczenia si z czynni-

kiem polskim w nieprzewidzianej dotychczas mierze.

Zaczto od tego, e zaraz po upadku powstania usio-

wano zabra lub przynci, co si dao, z rozbitej armii

polskiej do szeregów pruskich. Spózawodniczono pod tym
wzgldem w Berlinie, niezbyt zreszt skutecznie, z nadto

przemyln Austry, a zwaszcza z Rosy, zagarniajc
i tutaj zysk walny, cz gówn szcztków wojskowych

polskich, do kadrów swoich. Równoczenie naprzeciw

Kociuszki, niebezpiecznego w Petersburgu zakadnika,

trzymano w Magdeburgu Madaliskiego, traktowanego

z wszelkiemi honorami, pobierajcego pensy ze skarbu

pruskiego. A i innych generaów polskich, Grabowskiego,

Gieguda, na wszelki wypadek starano si kaptowa na

rzecz Prus, idc na wycigi z podobnemi na ]'zecz Eosyi

kuszeniami Suworowa. Zajto si równie pozyskaniem

episkopatu polskiego. Trafiono do nowego z prezenty

pruskiej prymasa, niedo odpornego Krasickiego; do

biskupa poznaskiego, przyszego z aski pruskiej pry-

masa, wysugujcego si skwapliwie nowj^m panom ber-

liskim, eks-targowiczanina Raczyskiego. Zdobyto si
wreszcie na pomys, z poledniego wprawdzie róda,
przez awanturnika Walickiego podsunity, lecz bdco-
bd miay i znaczcy: na ponowne spowinowacenie

domu Hohenzollernów z wielkiem nazwiskiem polskiem.

Sprowadzono, wiosn 1795 r , z Drezna, z poród emigra-

cyi tamecznej, nieciekawego Avojewod wileskiego, Mi-

chaa Radziwia, jego ambitn on, oraz duo lepszego

od rodziców syna, zacnego, uksztaconego Antoniego. Na
poczekaniu, w maju 1795 r., odprawiono zarczyny mo-
dego Radziwia ze starsz od niego, sympatyczn Luiz,
córk ksistwa Ferdynandostwa Pruskich. Oblubienica,

pomimo pewne, bardzo dotkliwe, niedobory legitymistyczne.
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bya prusk ksiniczk krwi, siostr stryjeczn panuj-

cego monarchy Fryderyka-Wilhelma II. Zwizek ten,

po blizko caorocznych jeszcze wahaniaci, uwieczony
zosta przez lub modej pary w Berlinie, w marcu
nastpnego 1796 r. Tak sensacyjne maestwo pol-

sko-pruskie, le oczywicie widziane w Petersburgu,

(lobi'ze natomiast przyjte byo przez opini berlisk.
Byo ono w znacznej mierze dzieem stryja oblubienicy,

ks. Henryka, który, wdawszy si znów na stare lata

z zapaem w polityk biec, nader czynny spódziaacz

pacyfikacyi bazylejskiej, szczególniejsze zainteresowanie

okazywa obecnie dla sprawy polskiej.

Ta sprawa, w niniejszej dobie powstania Kociusz-
ki, marszu pruskiego na Warszaw, ostrych powika
trzeciopodziaowych, wywoywaa w Prusiecli zrozumiae

zajcie powszechne. Zajmowano si ni ród politykow^

zawodowcy eh, lecz równie i w szerszych koach spoecz-

nych, i to z pewnym odcieniem yczliwoci dla Polski,

uwydatniajcym si w nastroju modziey, inteligencjn,

pimiennictwa. Niekiedy taki nastrój wystpowa w po-

staci gbszej, jak w wydanem wanie, z powodu pokoju

bazylejskiego, synnem pimie Kanta „O pokoju wieczy-

stjnn", gdzie stary filozof królewiecki zaznacza sub rosa.

obok swych sympatji dla Francyi rewolucyjnej, wstrt

swój dla gwatu rozbiorowego polskiego. Takiemu zwro-

towi opinii odpowiadao chwilowo, wprawdzie z pobu-

dek nietyle ideowych, ile czysto realistycznych, uczucie

ywego niepokoju, rodzce si w umyle wielu polity-

ków pruskich, przy trzewej ocenie ostatecznego bilansu

roboty podziaowej i cikiego pooenia, jakie ona na-

wewntrz i nazewntrz, w stosunku do niestrawnego

nabytku polskiego i niebezpiecznego ssiedztwa spó-

dzielczego, wytwarzaa dla Prus, Coraz czciej jy
w Berlinie podnosi si gosy ostrzegawcze, pochodzce
poczci od dawnych zwolenników zdradzonego przy-

mierza z Polsk i niedoszej wtedy rozprawy ornej
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z Austry i Rosy. Kadziono tu nacisk na ujemne

skutki podziaowe, na wielk, nieznon, od obu spólni-

ków, zwaszcza rosyjskiego, grob. Wskazywano, e
przeciw tej grobie najlepsz moe oson byoby odro-

bienie w pewnej mierze na wasn rk bdu rozbioro-

wego, przywrócenie Polski w tej lub innej postaci pod
jednostronn egid prusk, przy poparciu wieo zyska-

nej przyjani francuskiej. Stary ks. Henryk czyni si
ostentacyjnie opiekunem takicli pogldów. O podziale

Polski, wasnem swojem pierwotnie dziele, wypowiada
si on teraz, jako o „rozboju" (hrlgandaye). Gosi otwar-

cie, i Prusy powinnj'^ dla wasnego swego dobra „oy-
wi tru])a (])(ilskiego), p()ki zachowuje on jeszcze ciepo

wewntrzne". Lznawa „odbudowanie Polski za niezbd-

ne dla monarchii pruskiej"; zapewnia Antoniego Radzi-

wia, i „spodziewa si, e Polska bdzie odbudowan,
i to przez Prusy". W tym samym duchu i mocniej

jeszcze odzywano si przy dworze, po salonach, w ge-

neralicyi. Niebawem zaczto ju nawet podnosi kandy-

datury pruskie na przyszy wznowiony tron polski. Za-

lecano mianowicie drugiego syna królewskiego, ks. Lu-

dwika-Ferdynanda, brata Antoniowej Radziwiowej.

W rzeczywistoci wszystkie te zuchowate pomysy nie

miay nic wspólnego z waciw polityk gabinetow
prusk. Istota ich polegaa przedewszystkiem na danej

konjunkturze przejciowej, wjmikajce] ze stosunku do

zdeklarowanej nieprzyjacióki pruskiej, Katarzyny. Ze

zgonem dobiegajcej ju swego kresu imperatorowej,

z objciem tronu rosyjskiego przez jej nastpc, przy-

jaciela pruskiego, Pawa Piotrowicza, tamte pomysy tra-

ciy znaczenie aktualne, zachowujc wszake na dalsz,

nieprzewidzian przyszo znaczenie obosiecznego na-

rzdzia zaczepno-odpornego.
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II.

Za troistem Polski rozszarpaniem fizycznem poszo
troiste rozdarcie duchowe. Wynikao ono z samego ju
odrbnego w kadej dzielnic}^ przymusu spoeczno-pa-
stwowego. Lecz wyzyskiwane byo zarazem przez troist

pokus polityczn, zawart w rzeczonych, potrójnych,

zudnych widokach odnowicielskich, z ramienia kadego
z mocarstw rozbiorowych. Ofiar wraz i pomocnic
gówn tego i-ozdarcia zostaa magnaterya polska. W bezpo-

redniej ona wszdy bya stycznoci osobistej z dworem
i rzdem tej potgi, pod której dostaa si poddastwo.
Bya te w stopniu najwyszym zawis od aski dwor-

skiej i rzdowej, skrpowana i naraona najwicej przez

sani ogrom posiadoci swoich. Bya cakowicie ujt
w kluby przez postanoMdenia ostatniego podziau o ka-

sacie poddastwa mieszanego oraz o obowizku natych-

miastowej opcyi poddaczej i wyprzeday dóbr zakor-

dono^vych w terminie picioletnim. To te magnaterya

polska podczas ostatniego aktu tragedyi narodowej ca-

kiem prawie pochowaa si za kulisami. Prócz stosunko-

wo nielicznych, zaszczytnych wyjtków, bya prawie

nieobecn w powstaniu kociuszkowskiem. Teraz, w ni-

niejszej dobie najciemnniejszej, najtrudniejszej, nazajutrz

po znikniciu Rzpltej, stawaa si ona najpodatniejszym

swojskim spóczj^^nnikiem i porednikiem rozkadowych,

rozbijajcych nierozdzielno i udzielno ducha narodo-

wego, wpywów trójrozbiorczych. Byoby zreszt ci-
k niesprawiedliwoci przykada do tego zjawiska

wszdzie jednakow miar poczytalnoci i winy. Zbyt

rozmaite, w rzecz}- samej, dziaay tu pobudki. Rzadziej

na szczcie prosty dziaa egoizm i zaprzastwo, pospo-
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lita zasada uhi latifuudia, ihl hene, ibi patria. Kiedyiii-

dziej natomiast wystpowaa powana troska o ocalenie

od zatraty wielkich fortun kresow3''cli, wyobraajcych
doniose wartoci narodowe. Najczciej za, przy do-

brej w gruncie woli, lecz braku odpornoci osobistej

i wiary w samoistn przyszo narodu, panowao tu

ustpliwe, atwowierne, samozudne zalepienie.

W kadym razie podobne, specyficznie podlege
wzgldem nowych rzdów obcych, oportunistyczne naogó
stanowisko dzielnicowe warstwy monowadczej odbijao

si niepomau na zróniczkowaniu i uzalenieniu mimowol-
nem, a przewanie niezdrowem, oryentacyi politycznej spo-

eczestwa w kadym zosobiia zaborze. Najsilniej to szcze-

gólniejsze, zazwyczaj napoy tylko wiadome, porednie
oddziaywanie rzdowe, czyli raczej póurzdowe, gór-

nych sfer spoecznych wystpowao w dzielnicy rozbio-

rowej rosyjskiej. Tutaj, zwaszcza na Rusi, w penej po-

zostaj'- mocy wielowadne, kierowane z Petersburga,

oligarchiczne potgi targowickie. Schodziy si one

z pewneiui, odrodkowemi wzgldem Ko]'<jiiy, zadawnio-

nemi deniami partykularystycznemi na Litwie. Szy
przytem na rk samolubnemu zacofastwu pewnych kó
szlachty miejscowej, a zarazem sigay rozgazionym
swym wpywem lodowym poza obadwa kordony s-
siedzkie. W dzielnic}^ austryackiej dziaay mniej pot-
ne, lecz bdcobd znaczne, zwaszcza we wschodniej

czci kraju, cice do Wiednia ywio}' magnackie.

Trafiay one w najosobliwszem skojarzeniu do radykal-

nych, józefisko-rewolucyjnych prdów ród patrj^otycz-

nego obywatelstwa tutejszego W dzielnicy pruskiej

istniaa n aj szczupej sza, bo najsabiej posesyoiiowana re-

prezenfcacya wielkopaska. Sama sztucznie cigana do

Berlina, przykadaa si ona ze swej strony, w miar
monoci, do pocigania w^ tym kierunku opinii ziemia-
stwa i najliczniejszego w tych stronach mieszcza-
stwa.
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Co wicej, magnaterya, do niedawna wszechwad-

na w publicznem yciu partyjnem Rzpltej, wywieraa
obecnie wci jeszcze wpyw niewidzialny a wcale wy-

datny równie i poza krajem, na pomiertne, wyniesione

zagranic polityczno-stronnicze orodki emigracyjne.

Odbywao si to niekiedy sposobem bardzo dziwacznym.

Taki np. Szczsny Potocki, zamieszkawszy czas jaki po

upadku kraju w Hamburgu, korespondowa stamtd naj-

poddaniej z Katarzyn i Zubowem, a wyprawia zara-

zem bankiety na cze sukcesów broni rewolucyjnej

francuskiej i utrzymywa stosunki zaye z emigrantami

skrajnymi w rodzaju Turskiego Sarmaty i Ksawerego

Dbrowskiego. Jednoczenie, po tyme Hamburgu, Dre-
nie, Paryu, Turcyi, Woszech, wszelakich gównych
schroniskach emigranckich, wasali si i wcibiali wsz-
dy agenci rozmaitych innych wybitnycli Targowiczan

i samego wizionego w Grodnie ekskróla Stanisawa-

Augusta. Odbywao si to zreszt z reguy w sposobie

mniej dwuznacznym, po czci normalnym skdind
i wprost nieuniknionym, wobec rozlegych z jednej stro-

ny stosunków osobistych i znacznych zasobów materyal-

nych magnateryi, z drugiej za nadzwyczaj rónolitego ska-

du i rozpaczliwej biedoty emigracyjnej. W niektórych wy-

padkach bywao to nawet z istotnym dla sprawy poyt-

kiem. Zawsze jednak ta zagraniczna interwencya

magnacka miaa wynik ogólny o tyle niepodany, i
szwankowaa na tem do reszty jednolito i niezawiso
dyrektywy. Wikay si i zaogniay niesychanie prze-

ciwiestwa osobiste i pojciowe, bdce klsk emi-

gracyi kadej, a tembardziej owoczesnej, oderwanej

raptem od rozbitego na miazg kraju, ogooconej ze

wszelkich rodków i form pastwowych, pozbawionej

busoli, zespou, naczelnictwa, nieszczsnej, tumnej emi-

gracyi popowstaczej polskiej.

Emigracya, po upadku sprawy kociuszkowskiej

i trzecim i-ozbiorze, wrcz naodwrót ni po upadku



konstytucyi majowej i rozbiorze drugim, bya zrazu wy-
chodctwem nie wodzów, lecz tumu. Wiele postaci na-

czelnych Sejmu Czteroletniego typu umiarkowanie za-

chowawczego, jak sam stary marszaek sejmowy Maa-
chowski, stojcych przy ustaAvie majowej jako sowie
ostatniem, nie wdawao si z zasady do kierowania rze-

cz po^^stacz i teraz pozostao w kraju. Naczelnicy

powstania, jak Kociuszko, Potocki Ignacy i tylu in-

nych, byli teraz w niewoli, gównie rosyjskiej. Na wy-

chodctwo wylaa si masa drugorzdnych, bd cywil-

nych, bd licznych wojskowych, dziaaczów i ofiar

przegranej walki insurekcyjnej. Mniej skompromitowani

zatrzymali si bliej kraju w Drenie i Lipsku. Sporo

.mielsz3''ch pocigno do Parya. Tutaj agent byej

wadz}^ powstaczej z penomocnictwa Kociuszki, Bai'ss,

w osobie swojej i kilku przyjació wyobraa Agency
polsk. Bya ona uznan przez rzd francuski po nie-

w^czasie, t. j. po upadku powstania, a std kwestyono-

wan przez wielu wasnych rodaków. Najruchliwsi,

trw^ajcy i nadal w zudzeniach insurekcyjnych na zb]*oj-

ne wystpienie Szw^ecyi i Turcyi przeciw Rosyi, udali si
pierwotnie do punktów, w ])odwójnym tym wzgldzie
bliszych, do republik hamburskiej i weneckiej.

W Wenecyi mianowicie utworzyo si niebawem
ognisko gówne tego ostatniego, nienajmniej gorliwego

i ofiarnego, lecz najmniej rozwanego i karnego odamu
emigracyi. Tutaj zebrali si nasampierw znaczniejsi

z nazwiska i fortuny wychodcy, Potocki Piotr, byy
nieporadny pose Rzpltej u Porty, patryota gorliwy,

lecz gowa bardzo saba; przelotem i brat Ignacego, Sta-

nisaw Potocki, w drodze do Rzymu; Ogiski Micha,

Prozor Karol i inni, przeAvanie z dzielnicy rosyjskiej.

Wydani tam na przeladowanie i zgub, najmocniej te
byli przejci duchem antyrosyjskim. Skdind za oso-

bicie, oraz przez Sotyka Stanisaw^a z dzielnicy austryac-

kiej, bvli w blizkich stosunkach z tamecznymi swej
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sfery ludmi i pod idc stamtd siln suggesty anty-

prusk. Tutaj te dokoa nich wnet zbiega si i na

nich wspara liczna fala wychodców poledniejszej po-

zycyi spoecznej. Przyby radykalny dziaacz powstaczy,
uczony ksidz pijar Franciszek Dmochowski, podejrzany

neofita Lewkowicz i inni. Sporo te dzielnych przybyo
wojskowycli, z których niejeden, jak kapitan Lipozy-
ski, piechot przywdrowa z Polski do Wenecyi i szed
zawczasu bi si do armii woskiej. Niejeden taki ofi-

cer przybda w sl<:romnej randze ju znakomite serca i go-
wy ojijawia zalety, jak ukochany od towarzyszów major
Liberadzki. Stawio si te w Wenecyi paru generaów
polskich, Koysko, Wyszkowski, aniski, pierwsi dwaj

ludzie zasueni, trzeci bardzo nieciekawy. By to ro-

dzaj lewicy insurekcyjnej i parNbus, wysunitej daleko

nietylko poza umiarkowany liberalizm ustaw\v^ majowej,

lecz i poza „luoderantyzui" naczelnictwa powstaczego.
Byo zgromadzenie ludzi, pojciowo bardzo skrajnego na-

ogó zakroju a osobowo bardzo rozmaitego poszczegx51-

nie gatunku. Nie brako ród nich dusz, wzniosym
ogniem rozpaczy poncych, szczerze pokadajcych na-

dziej W" zrewolucyonizowaniu szerokich mas ludowych.

Lecz nie Ijrako te zaartej i ambitnej sabizny, lub

nawet mocno podejrzanego, mccego krtactwa, warcho-

ów i aferzystów, którzy trzymali si klamki i naduy-
wali dobrej woli i maego o rzeczy rozumienia wielko-

])askich rozbitków emigrac3'jnych.

Naj dziwniej odbijay si na tej grupie, czyli raczej tern

zbiorowisku chaotycznem, niejasne a nieustanne wpywy au-

stryackie ze stycznych z ni rodowisk lojalno-radykalnych

w Galicyi. Tam teraz pisarz „Wieczorów galicyaskich",

ksidz radyka, ustami mdrego Polaka Ewandra, tóma-

czy gupiemu Aristowi now pod berem habsburskiem

szczliwo, skoro „chop u pana nie jest besty, ale

mu czowiekiem równym". Tam znów uczony acinnik,

imieniem „senatu i ludu krakowskiego", gosi uciech
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Sarmaty, i pod skrzyda habsburskie dostai si naresz-

cie ,.nieszczsny zawdy wocianin" polski. Równocze-

nie za stani.td, z Galicyi, od najpierwszycli obywateli

kraju i patryotów tamecznych, branych na lep aski

dworskiej Franciszka I i udze gównego ministra,

niegdy posa i organizatora partyi austr^^^ackiej w War-

szawie, doskonaego znawcy atwowiernoci polskiej,

sprzedawczyka Thuguta, osobliwsze wj^chodziy pomysy.

Wychodziy plany i pisma publiczne treci tak niedo-

rzecznej, jak porednictwo ]>olskie celem zawarcia poko-

ju midzy Austry a Francy, oraz wydanie nastpnie

przez Austry, cznie ze Szwecy i Tiircy, wojny

Rosyi, celem odbudowania Polski przy koronie lub se-

kundogeuiturze austryackiej.

Statyci emigracyjni weneccy, pod podobn inspiracy

bratersk galicyjsk, a tdy mimowoli pod wiedesk, obrali

sobie za punkt zborny dom indygeny polskiego, ma roz-

wiedzionej Sanguszkowej, admiraa rosyjskiego, odprawio-

nego wanie przez Katarzyn i wj^sugujcego si Austryi,

osiadego w Wenecyi osawionego ks. I^assaua. Tutaj utwo-

rzyli sobie wasny wenecki Komitet polski, ponad go-

w nie majcej ich zaufania Agencja paryskiej Barssa.

Poruszeni za niebawem wieciami o rokowaniach po-

dziaowych na Wschodzie a pokojowych na Zachodzie,

w pocztku 1795 r., w imi .,poj czysto demokratycz-

nych", z któremi atoli ukrywa si musz ze wzgldu
na jedyny pozostay im ratunek w ..protekcyi królów

pónocy", zwrócili si do Francyi, przez posa jej przy

republice weneckiej, Lallementa. Zyskali istotnie yczli-

we jego poparcie, jakote gorcego Cacaulta, agenta

francuskiego we Florencyi, zapowiadajcego ju nowe

powstanie, nowe „Nieszpory sycylijskie" w Polsce.

Wreszcie, w lutym 1 795 r , wyprawili do Parya Prozora,

dla podjcia tam wielkiej akcyi politycznej. Midzy innemi

mia Prozor poprze równie w Paryu myl donios,

parokrotnie ju podnoszon tam przez oficerów polskich.
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Szo tu mianowicie o projekt utworzenia legii polskiej

w subie francuskiej z wzitych do niewoli „okoo 4.000

Galicyan,... co pocignoby za sob dezercy wszyst-

kich Polaków z wojsk nieprzyjacielskich", zarówno aa-

stryackich, j^k i pruskich.

J^rozorowi, przybywajcemu do Parya z autoryte-

tem i funduszami, poszed zai-az na rk „adjunkt

Agencyi polskiej" tamecznej, mody Laroche. Byl to

szczery, cho pókrwi Polak, gorliwy, rzutki, lecz do
niepewny lekkoduch. Z pominiciem swego szefa, idce-

go w podejrzenie i poniewierk Barssa, zoy on na-

tychmiast Komitetowi ocalenia publicznego urzdown
„not". Zawiadamia w niej o powstaniu Komitetu pol-

skiego w Wenecyi, o utworzeniu si drugiego w Alto-

nie.da dla obu poparcia dyplomatycznego francuskie-

go w Wenecyi i Kopenhadze; da równie ..organi-

zacyi wojskowej wielu tysicy dezerterów polskich,

znajdujcych si we Francyi". Komitet ocalenia publicz-

nego pogardliwie zakwestyonowa sam nazw „noty",

jako niewaciw, skoro aden rzd polski nie istnieje.

Odmówi polecenia do republiki weneckiej, której rze-

czy polskie nie obchodz wcale, a godzi si zaledwo

na „poufne" polecenie do rzdu duskiego. W wanej za
sprawie organizacyi legionowej orzek lekcewaco, i
Polacy „nader hyperbolicznie" prawi o tysicach goto-

wych legionistów polskich, i zreszt dla wzgldów za-

sadniczj^ch „Komitet ocalenia publicznego, odoywszy
(ayan ajotirne) spraw polsk w rokowaniach swych

z Prusami, ani moe ani chce w okolicznociach tera-

niejszych powzi adnej ostatecznej w tej mierze

uchway. Organizacya za wojskowa dezerterÓAV polskicli

we Francyi byaby niewtpliwie krokiem bardzo w tym

wzgldzie stanowczym". Tymczasem coraz wicej wy-

chodców, bd drog na Wenecy, bd wprost z kra-

ju, lecz przewanie górujcej chwilowo, barwy komite-

towej weneckiej, napywao wiosn 1795 r. do Parya. Zje-
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cha tu g-ówny odtd krtacz Dmochowski, og]'aniczony

raptus Giedroy, podejrzany Dbrowski Ksawery i inni.

A najwicej zjechao prostaków, gotowych do wszelkiej

dla kraju ofiary, bkajcych si poomacku w ciemno-

ciach klski narodowej i obczyzny, poddajcych si le-

po narzuconej sobie komendzie. Komenda wenecka
w Paryu zabraa si te nie na arty do dziaa wiel-

kich. Zakupiono paac, zamieszkay ostatnio przez Wan-
dejczyka Lescura, nalecy do hr. Diesbacha, porucznika

gwardyi szwajcarskiej królewskiej, od jej wymordowa-
nia przed trzema laty pustk stojcy, na Faubourg Ho-
nore, dawnej ulic}^ des Saussaies, Zaoono tu kwater
gówn polsk. Urzdzano przyjcia wystawne dla zy-

skiwania yczliwych polityków francuskich; a e nie

umiano doj do adu z rzdem, t, j. Komitetem ocale-

nia publicznego, wic zwrócono si do opozycyi.

Rzd thermidorow}" skada si z ludzi maej przewa-

nie wartoci moralnej, chciwych wadzy albo i zysku,

lecz twardych, ambitnych, trzewych. Pozbywajc si
zarazem i ndzniejszych kompanów reakcyjnych i gwa-
towniejszych epigonów terorystycznych, wkracza on teraz

na drog rodkow, coraz bardziej realistyczn, skierowan
do ubezpieczenia wewntrznych i zewntrznych nabyt-

ków rewolucA^jnych. Mia tutaj za sob cz waln na-

rodu francuskiego, która nie chciaa ani teroru ani restau-

racyi. Mia przedewszystkiem chopa, który wyzby si
paszczyzn}' i z dóbr narodowych, t. j. skonfiskowanjich po-

duchownych i emigranckich, wartoci szeciu miliardów,

naby wikszo ogromn. Natomiast masy miejskie

zwaszcza w Paryu, gdzie obok fali powrotnej uycia
i zbytku straszliwa rozpocieraa si ndza, przedsta-

wiay podoe podatne do zamachów nieprzejednanego

odwetu jakobiskiego i niezasypijcej konspiracyi mo-

narchicznej. Komitet ocalenia publicznego, pilawie nie-

widzialna^ w dzie, pracujcy w Tuileryach po nocy,

nieprzystpny, podejrzliwy, w obu kierunkach mia si
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na bacznoci. W obu te boczy si na nowych ]n"zy-

wódców emigracyjnych polskich.

Ci tymczasem, w poowie radykali, w poowie austro-

lile, trafili do opozycyonistów paryskich, równie jak oni

mieszanych, napoy jawnych jakobinów, napo}^ ukrytych
rojalistów. Trafili szczególnie do dwulicowych f/iroutte>i,

„chorgiewek na dachu", jak sprzedajny Tallien, uchodzcy
teraz za „naczelnika partyi austryackiej", gitki frazesowicz

Garat, faszywy idealista Garran de Coulon i im podobni.

Z tym ostatnim szczególnie zszed si Piotr Maliszewski,

wychowanek, a podobno syn naturalny prymasa Poniatow-
skiego, od lat kilkunastu we Francyi osiady, z córk
drogmana Francja, uczonego Yentura, onaty, czek
gadki, mocno dwuznaczny a wtedy radykalnie warcho-
lcy. Maliszewski, pospou z Garranem, wyda teraz

w te pdy rzecz tendencyjn o „Stanie dawnym i spó-
czesnym Polski". Pomstowa tu wraz na grzechy ustawy
majowej i insurekcyi; oskara gównie Ignacego Potockie-

go.da za ustanowienia Konwencyi narodowej polskiej,

pow^szechnego uwaszczenia wocian, zlania z nimi

szlachty, wyprzeday starostw, zaboru wikszych ma-
jtków ziemskich prywatnych, „podziau nadmiernych
fortun niektórych wielkich domów" i t. p. Równocze-
nie wypuszczono szereg pism rozgonych, skierowa-

nych przeciw polityce pruskiej rzdu francuskiego. Uka-
zay si bezimienne, zapewne pisane, w kadym razie

bezporednio natchnione przez Dzieduszyckiego i gali-

cyjskich jego przyjació, „Uwagi" o zwizku spraw pol-

skich a europejskicli, oraz ciekawa odezwa „Syracha"

do Konwencyi francuskiej. Wydawano te pisma w jzy-
ku fi^ancuskim, niemieckim i polskim. Ostro w nich po-

wstawano na wiey raport Boissego d'Anglas, wygo-
szony w Konwencyi, w styczniu 1795 r., pierwsz pu-

bliczn dla opinii zapowied pokojow, przegrywk ba-

zylejskiej pacyfikacyi francusko-pruskiej. Gorco nato-

miast zalecano pacyfikacy francusko-austryack, wypo-
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wiadaiio si energicznie przeciw Prusom i Rosyi, ofia-

rowano fikcy odbudowania przeciw nim Polski przez

pogodzon z Fra,ncy Austry.

Niebawem, na wie o dokonanym ju pokoju ba-

zylejskim, spowodowano biednego Barssa, majoryzowa-

nego przez wpywowszych a krewkich rodaków, do zo-

enia KomitetoAAd ocalenia publicznego, zaraz w kwie-

tniu 1795 r., ostrego imieniem Polski memoryau. Wy-
wodzono tu z gorzkim wyrzutem, i „powstanie Polski

przypieszyo pokój Republiki z królem pruskim, zmu-

szajc go do opuszczenia brzegów Renu. Wynikiem te-

go powstania bya ruina Polski. Miao ono na celu od-

zyskanie niepodlegoci, lecz byo przedsiwzite jedy-

nie w nadziei otrzymania pomocy od Republiki fran-

cuskiej. Pomimo neutralnoci, do jakiej zmuszeni byli

wzgldem Austryi, — znaczce wyparcie si tendencyi

austrofilskici,—Polacy nigdy adnej od niej nie odebra-

li pomocy... Po wszystkich swych ofiarach naród polski

widzi siebie zupomnianym w traktacie (bazylejskim),

którego przypieszenie sam spowodowa". Komitet,

w odpowiedzi na t suszn, lecz prón skarg, uchwa-

li nie wdawa si w adne dla Polaków posugi, da
im jedynie „dobre sowa", by nie wtrca ich „w roz-

pacz", gdy mog jeszcze przyda si w interesach au-

stryackich, tureckich, szwedzkich. W kocu maja, po-

rotlku wynikego midzy Prusami a Austry i Rosy
gwatownego zatargu podziaowego, rzd francuski zdo-

by si zaledwo na wyprawienie Parandiera do Altony,

z poow pierwotnego skpego zasiku, zostawiajc dru-

g poow na korespondency tajn polsk.

Komitet ocalenia publicznego sam M' tym wanie cza-

sie by w pooeniu bardzo trudnem. Napierany przez gro-
ne robotnicze, jakobiskie rozruchy wiosenne paryskie,

germinala i prairiala, za któremi staa i czekaa swej kolei

konspiracya rojalistyczna, ledwo z nich obronn wydoby
si rk. A podejmowa zarazem wane, zawie i ryz}—
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kowne dzieo zamknicia ery przewrotów przez now
ustaw dyrektoryaln. Ta ustawa roztrzsana bya
w Konwencyi, w cigu njbliszycli miesicy letnich

1795 r.. Staa si te niezwocznie przedmiotem ataku

wszystkich, radykalnych czy monarchicznych, ywioów
opozycyjnych, zmierzajcych tdy do obalenia rzdu.

Tymczasem Barss, który jeden tylko, jako uznany for-

malnie agent polski, mia przystp urzdowy do Komi-
tetu, zoy mu w kocu lipca ponowny memorya. Za-

wiadamia w nim o dokonanem w onie emigracyi pol-

skiej zjednoczeniu jej skadników weneckich a pa-

ryskich. Donosi o zapadej uchwale wysania przedsta-

wicieli do Stambuu, dokd mianowicie przeznaczono

Ogiskiego, jakote do Sztokholmu i Kopenhagi. Do-
prasza si wreszcie, dla tych wysaców polskich, spó-
dziaania tamecznych posów francuskich. Nazajutrz,

w pierwsz rocznic przewrotu thermidorowego, gorce
toasty^, na cze „generaa Kociuszki i wszjstkich po-

dobnie dwigajcych kajdany za spraw wolnoci",
wznoszono w domu Talliena, na bankiecie, urzdzonym
przez tajn opozycy przeciwrzdow, z któr coraz

gbiej wdaway si niespokojniej sze gowy wychodcze
polskie. Komitet ocalenia publicznego, wnet pozbywszj^

si ze swego skadu Talliena, a wzmocniony ponownym
wejciem Sieyesa, Merlina, Reubella, w odpowiedzi swej

Barssowi, z pocztku sierpnia 1795 r., nadzwyczaj ogól-

nikowej i ostronej, wyrazi gotowo odbierania „in-

formacyi" od wysaców polskich, lecz bez udzielenia

danych szczególnych instrukcyi polecajcych posom
francuskim.

W kocu sierpnia, w sam dzie przjgcia nowej
ustawy dyrektoryalnej przez Konwency, dokona sie

iikt doniosy równie i w onie emigracyi polskiej w Pa-
ryu. Pod kierunkiem niektórych sprytnych prowody-
rów, a przy mniej wiadomym udziale zacniejszych y-
wioów wychodczych, zdobyto si na waln}^ czyn orga-
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iiizacyjny. ZgromadzoiKj si w hotelu Diesbach w licz-

bie dwudziesta przeszo osób, w czem kilku byo owycli

przedsibiorczych reyserów, kilku wodzonych przez

nich patryotów czystych, lecz niedalekowidzcych, a pa-

ru te zdrajców wierutnych. Wobec braku „centrum

wadzy narodowej", wysadzono z poród siebie picio-

osobow Deputacy polsk, zoon z Mniewskiego, Pro-

zora, Gied]*oycia, Taszyckiego i gównego reysera,

Dmochowskiego, z zupenem oczywicie wyczeniem
niemiego Barssa, Deputacya winna bya pracowa nad

„powrotem egzystenc^d Jiarodu naszego przez szczegól-

ne porednictwa rzdu ]'zeczypospolitej francuskiej".

Tym sposobem, wraz z objciem wadzy naczelnej nad

spraw publiczn krajow, miaa zagarn bezporedni,

nieprzystpny dotychczas dla jej czonków, piastowany

przez obalon Agency, stosunek z rzdem francuskim.

Sam akt zawizania Deputacyi sta na jaskrawym fa-

szu. Powoywa si mianowicie na rzekomo przyrzeczo-

n w ostatniej odpowiedzi Komitetu ocalenia publiczne-

go „protekcy" posów francuskich dla wysaców pol-

skich, o czem tam nie byo ani sowa. Ogasza nadto,

i „rzeczpospolita francuska daje nam jawne dowodj^

ile j obchodzi los Polski; okazuje si czu na przeka-

dania nasze; braterskiem p)"Z3gcieni osadza nasze cier-

pienia i w pociechach, których nam udziela, wskazuje

pokrzepiajc nadziej odzyskania ojczyzny"'.

Fasz tak oczywisty mia natychmiast najbardziej ra-

cej doczeka si odprawy. Nazajutrz, wniewiele godzin

po uroczystym akcie powyszym, da tak odpraw Komitet

ocalenia publicznego. wieo wanie powiadomiony znie-

nacka o odkryciu kart austro-rosyjskich, t. j. podziao-

wym sojuszu dwucesarskim, spowodowany tem bezpo-

rednio do liczenia si z Rosy, jako cis aliantk

austryack, pragnc te tdy porednio wywrze nacisk

na Prusy, Komitet uzna za waciwe, w nowym rapor-

cie o pooeniu ogólnem Republiki, zoonem Konwencyi
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przez sprawozdawc Boissego, uderzy w bajeczny

wprost hymn pochwalny na cze Katarzyny II. „Ona
to — tak imieniem Komitetu rewolucyjnego, z trybuny
Konwencyi rewolucyjnej, gosi w obliczu Europy wy-
mowny Boissy, w chwili wykonywanego przez impera-

torow doszcztnego podziau Polski, — prawie urzeczy-

wistnia u siebie pojcie przedstawicielstwa narodowe-

go... Wzia z Montesquieugo'; wszystkie jego zasady

prawodawstwa swego, rozrzdzia majtkiem swego kle-

ru i stumia jego przesdy. Powoaa do siebie Didero-

ta i chciaa wychowanie syna swego powierzy Alem-
bertowi... Usiowaa znie poddastwo wocian swoich,

w czem przeszkodzili jej jedynie magnaci jej imperyum.
Katarzyna, z podobnemi zasadami, nie moe ywi nie-

nawici istotnej dla dzielnego narodu (francuskiego),

który przelewa krew, celem urzeczywistnienia nauk fi-

lozofii, wyznawanej przez ni sam. Rewolucya nasza

nie moe sprawia jej adnego niepokoju... My jestemy
na jednym kracu Europy, ona na drugim; nie masz po-

midzy nami adnego zgoa przedmiotu do powika
i sporów wzajemnych: a przeto powinnimy by przy-

jaciómi".

Komitet ocalenia publicznego, z tak skwapliwo-

ci przyjacielsk, takim nizkim ukonem, wycigajc
nieproszony rk Katarzynie II, likwidujcej ostatecznie

swoje dzieo rozbiorowe polskie, sam równoczenie by
zajty ostateczn na swój sposób likwidacy rewolucyi

francuskiej. Wanie dobiegao kresu w Konwencyi
uchwalenie caoksztatu now^ej karty konstytucyjnej.

Stanowia ona, wraz z wydanemi w jej rozwiniciu de-

kretami wyborczemi, rzd w Dyrektoryacie piciogo-
wym, tym samym naprawd, tylko zgszczonym Komi-
tecie, oraz przedstawicielstwo w Radach Piciuset

i Starszych, tej samej naprawd Konwencyi, bo z niej

odnawianych w dwóch trzecich. Ustawa jawnie bya
obliczona na utrzymanie wadzy i nadal w garci dzier-

Napoeon a Polska !. 7
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cyci j dotychczai^ ludzi. Teiii samein za dla opo-

zjcyi, pragncej wydrze im nareszcie t wadz, nadesz-

a godzina stanowcza, gdy przez plebiscyt wrzeniowy

1 795 r., niewtpliwie sfaszowany pod naciskiem rzdu, usta-

wa miaa zj^^ska zatwierdzenie nieodwoalne. Zakotowa-

o si te w Paryu. Dojrzewa nowy zamacli zbrojny

przeciw rzdowi. Tym razem, po nieudanych rozruchack

wiosennych jakobiskich, gotowa si z kolei wielki je-

sienny rozruch „moderantystów", pchanych ubocznie

przez utajonych rojalistów, z natchnienia i na rzecz

urzdowego teraz pretendenta, Ludwika XVIII.

T chwil krytyczn, gdy ród powika i intryg

najciemniejszych wayy si losy Francyi, uznali za sto-

sown mowie stanu Deputacyi polskiej do wyjcia ze

swej strony w pole, do zaatakowania na wasn rk
zagroonego rzdu na terenie sprawy polskiej. Sprosili

w tym celu na suty bankiet do hotelu Diesbach „nie-

których pasibrzuchów" konwencyonistów. Sprosili tedy

odgrywajcego w tem przesileniu rol nadzwyczaj dwu-

znaczn Talliena: malkontentów poktnych, w rodzaju Gar-

rana de Coulon i Berliera; i zapewnili sobie ich po-

parcie, korzystajc mianowicie z chwilowego prezj^dyum

tego ostatniego w Konwencyi. Tak uzbrojeni, spryciarze

deputaccy uoyli, pod koniec wrzenia 1795 r., niespodzia-

ny najazd na Konwency. Uczynili to zgoa niepraktyko-

wanym dotychczas sposobem spiskowym, w cisym przed

Komitetem ocalenia publicznego sekrecie, a pod znakiem za-

powiadajcych si ju w miecie zaburze. Stan w rzeczy

samej u kratek Konwencyi Dmochowski, ..otoczony licz-

nym orszakiem, jak nazywa, patryotÓAv", z petycy

ostr, oskarycielsk i pen wyrzutów. Byy to wyrzu-

ty, suszne zapewne, nieskoczenie prawdziwsze, ni
krelony dopiero co tem samem piórem fasz pochlebczy

w akcie Deputacyi, ale bezsilne, bezcelowe, które w tej

postaci zaczepnej i w tej chwili gronej, zamiast rzd
zachwia, tylko go mogy rozjuszy. Polacy ^ gosia
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petycya— „chwycili za bro jedynie w nadziei poparcia

od Francuzów, owiadczajcych si uroczycie przyja-

ciómi ludów M^olnych... Jeli upadli, gdy byli pozosta-

wieni siom wasnym,... to jednak ich wysiki byy po-

yteczne dla Francyi, stanowic dywersy, która po-

wstrzymaa mocarstwa koalicyjne i uatwia postpy
wojsk francuskich. Gdy Polakom wszystko zabra despo-

tyzm, majtki, ojczyzn, rzd, prawo, nic im nie pozo-

staje oprócz serca. Spodziewaj si oni, e Republika

francuska, idc zarówno za gosem interesu swego, jak

wspaniaomylnoci, uyje potnego porednictwa swego

i licznych sprzymierzeców swoich, celem przywrócenia

Polsce niepodlegoci". Niespodziane pojawienie si pe-

tentów polskicli jaknajgorszego od Konwencyi doznao
przyjcia. LedAvo odezwa si Dmochowski, „powszechny

powsta krzyk, aby milcza i od kratek odszed". Na-

tychmiast imieniem rzdu w gosie gwatownym, skie-

rowanym tyle przeciw petentom, co przeciw prezyden-

towi Berlierowi i innym tajnym ich poplecznikom w zgro-

madzeniu, owiadczy Merlin, i „petyc3''a takiej treci

nie powinna bya zosta dopuszczon przed kratki, bez

zakomunikowania jej Avprzódy Komitetowi ocalenia pu-

blicznego'-. Zada tedy kategorycznie prostego przej-

cia nad ni do porzdku dziennego, co hucznym przy-

jto oklaskiem. Tallien, zobowizawszy si uprzednio

do poparcia petentów, lecz wystraszony srog postaw
rzdu i Konwencyi, skurczy si odrazu. „Nie dam,

—

tyle tylko wyjka z trybuny—aby przedmiot polityczny

petycyi by poddany rozprawom**, ale moeby sam pre-

zydent wypowiedzia „chocia sowo pociechy dla tych

ludzi,... którj^ch ony, dzieci, krewni, przyjaciele s w kaj-

danach... Nie przesdzajmy w niczem losu Polski, nie

zajmujmj^ si zgoa treci polityczn petycyi, lecz

przynajmniej powitajmy po bratersku tych'"nieszczli-

wych Polaków". Twardo jednak nawet przeciw tym ta-

nim czuociom znowu imieniem Komitetu wystpi Gam-
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baceres. Owiadczy ostro, i niewolno Konwencyi „przez

faszyw energi lub obdn lito fpitie fallacieusej na-

raa losów Republiki" francuskiej, i ród „ywych okla-

sków" ponowi danie przejcia do porzdku dziennego.

Gdy Garran doprasza si gosu przeciw temu wniosko-

wi, przerway mu „gwatowne pomruki"; a gdy si na-

piera, wrcz go gosu pozbawiono. Ucliwalono te nie-

zwocznie przejcie do porzdku dziennego. „Nastaa nie-

przyjemna rejterada Polaków" ze zgromadzenia. Niedo-

rzeczny atak Deputacyi na rzd, jak byo z góry do

przewidzenia, haniebn skoczy si porak.
Nie upyno dwóch tygodni a nastpi atak niesko-

czenie powaniejszy. Nastpi wiszcy w powietrzu zbrojny

wybuch reakcyjny vendemiaira, którego udanie si ozna-

czaoby nietylko obalenie rzdu i nowej ustawy, lecz, co

wicej, przypieszon o dwudziestolecie restauracy mo-

narchiczn. Niebezpieczestwo byo wielkie, przewaga

liczebna ogromna po stronie powstaczej, prowadzcej

na Tuilerye wielotysiczne zastpy sekcyjne pozyska-

nych gwardyi narodowych. A nagle w kocu, wystrza-

ami dziaowemi zmiatajc powstaców, walk uliczn

na i-zecz rzdu przechyli, jeli nie rozstrzygn osobi-

cie, mody, nieznany, przydany naczelnikowi siy zbroj-

nej rzdów^ej Barrasowi, „oficerek korsykaski". Zako-
czyy na tem zwycistwie padziernikow-em czynno
swoj Komitet i Konwencya. Przeistoczyy si zarazem

na nowe Rady i wyoniony z nich nowy rzd, zasiada-

jcy, od listopada 1795 r,, w paacu Luksemburskim, Dy-

rektoryat Wykonawczy.

III.

Najbliszym tych wypadków wynikiem byo za-

chwianie zupenie skompromitowanej sromotnie Deputa-

cyi. Wzmocnio si natomiast znakomicie stanowisko



101

zrzuconego przez ni rozwanego Barssa, i to zarówno
wobec rzdców francuskich jakote wasnych rodaków.
Z tycli ostatnich wielu celniejszych, z Wybickim i Pro-

zorem na czele, ju od listopada 1795 r. otwarcie po jego

stano stronie. Pocigno to za sob scysy w onie
wszystkiego wychodctwa polskiego a std niebawem
i w kraju samym. Deputacya, tracc grunt w Paryu, usi-

owaa odzyska go w kraju przez opanowanie tamecz-

nych, pozostaych po Upadku powstania, lub wj^kluwa-

jcych si nanowo, lunych organizacyi patryotycznych

tajnych. Z jej to niewtpliwie natchnienia spisany zo-

sta w styczniu 1796 r. w Krakowie, nazajutrz po wyj-
ciu std Prusaków, tajny akt t. zw. konfederacyi. Mie-

cio si tu, „imieniem narodu polskiego'", gorce na cze-

le owiadczenie „penego zaufania do lojalnoci i... wspa-
niaomylnoci narodu francuskiego", a zarazem, co gówna,
uroczyste uznanie Deputacyi, „jako legalnie ustanowionej"

Avadzy. Natychmiast, w lutym, Barss i jego zwolennicy od-

powiedzieli na ten akt formalnem ., skasowaniem" Depu-
tacyi i ogoszeniem jej „za adn i niewan".

Najwicej wagi przypisywano wówczas misyi

stambulskiej Ogiskiego, liczc wedle starych tradycyi

barskich na istotne popchnicie Porty przez Francy do

wojny—i to przeciw Rosyi, jak, dziwnym sposobem, z zu-

penem pominiciem Austryi, najchtniej prawili polity-

cy deputacyjni. Z obu wic stron t zwaszcza misy tu-

reck starano si opanowa. Zakazywaa ted}^ z jednej

strony Deputacya Ogiskiemu wdawa si z Agency.
Dodawaa mu od siebie ostrogi; owiecaa go, i „dyplo-

macya polska w Paryu bya dotd niczem; dopiero wy
brana Deputacya daa si sysze rzdowi i zostaa od

niego suclian... Ju miewam}^ konferencye z ministra-

mi; widzim}^, e Francya nam szczerze chce pomaga.
Zapewni nas minister, e Turek wyda wojn Moskwie...

Przyrzek rzd francuski negocyowa dla nas u Porty...

o sum 50 milionów liwrów". Wyprawieni te zostali od
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rzekomej konfederacji krakowskiej zasuony w insu-

rekcji genera Rjmkiewicz, wspólnie z Jabonowskim, do
Stambuu. Z drugiej za stronj, równoczenie Barss

i secesjonici posjali tam od siebie Jana Dembowskiego
na dozorc Ogiskiemu, któremu przepisjwali cakiem
odmienne skazówki ostrzegawcze i miarkujce.

A miarkowa istotnie bardzo bjo potrzeba. W rze-

czy samej, Deputacja i koa z ni sprzone wci par-

j na gwat do jakiejkolwiek akcji domowej lub przy-

najmniej jej pozoru. Wczenie nawizano tu stosunki

z popowstaczem tuactwem wojskowem, gromadzcem
si tu pod cian domow na Wooszczjnie, jako naj-

porczniejszem do takiej akcji narzdziem. Przeznacza-

no je mianowicie pierwotnie nie ])rzeciw Austrji, lecz,

wci na starj spoSi'»b barski, przeciw Rosji. Silono si
naogó krewkoci czjnu lub chobj ])obudki patrjo-

tjcznej pobi przeciwników parjskich w domu, w kra-

ju. Na teni oczywicie zaleao najwicej. Utrzjmanie
cisej, niezakóconej stjcznoci i czucia z krajem byo
wszak nerwem moralnym a i materyalnym wychodctwa.
Pomniejsi zwaszcza i modsi dziaacze krajowi, patrjoci

najlepsi, niepoczytalni politycznie, weszli td}'^ na drog
czysto konspiracyjn, uczuciow raczej, ni rozumowan,
bez adnego innego okrelonego celu, jak ogólne po-

wstanie, gdziebd, kiedybd, jakkolwiekbd. Kierunek

spiskowy, na miejscu fikcyi konfederacyi krakowskiej,

wnet uja Centralizacja lwowska. Nowa ta M-adza

najpierwszej Centralizac3'i polskiej, za nieuchwjtn po-

wstacz gonic fikcj, przenikaa wprawdzie a do dziau
pruskiego, do Warszawy, i rosyjskiego, do Wilna i ucka.
Niczego jednak skutecznego zdziaa nie moga, zdana

wszdzie na ask wciskajcej si do spisku zdrady i pro-

wokacyi. Caa robota deputacyjno-galicyjska, od po-

cztku ju bardzo mtna i lizka, wnet nadomiar

wpada w najfatalniej sze, nie dopuszczajce adnego do-

rzecznego wyjcia, koo bdne, odkd ujawnienie zM'iz-
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ku austro-rosyjskiego w sprawie trzeciego rozbioru utr-
cio do reszty wszelkie, nawet najbahsze widoki austro-

filskie. A tymczasem w obliczu tej, dopeniajcej si, osta-

tecznej klski rozbiorowej toczyy si dalej w Paryu
rozpaczliwe a rozdwojone usiowania ratunkowe obu oda-
m(3w emigracyjnych u wielkiego otarza nowego rzdu
dyrektoryalnego i jego polityki zagranicznej.

Dyrektoryat, w zakresie spraw wewntrznych, wzi
uciliwe dziedzictwo stumionych, lecz niezaegnanych
najtrudniejszych powika. Musia wi si midzy wci
odradzajc si grob radykaln a rojalistj^czn, cie-
rajc si z obudwoma prdami w ciaach prawodawczych,
zwaszcza z rosncym skrycie rojalistycznym w Radzie
Piciuset. Musia guch take zwalcza opozycy poprze-

dników swoich z Komitetu, odsdzonych od wadzy naj-

wyszej. Zreszt nawet we wasnym skadzie osobistym

poróniony by Dyrektoryat tajn skonnoci niektórych

swych czonków ku restauracyi monarchicznej. Trzyma
si te ród okolicznoci podobnych jedynie przez dora-n z dnia na dzie ekwilibrystyk administracyjn i par-

lamentarn, yjc chwil dzisiejsz, bez przyszoci, bez

szacunku, bez kredytu, waciwie bez stronnictwa. Nie

by jednak bez pewnej siy. Bj^ silny saboci przeciw-

ników swoich, znieczuleniem i wyczerpaniem opinii; co

gówna, silny solidarnoci wikszoci narodu z ogrom-

nem przewartociowaniem dodatniem warunków spoecz-

nycli i gospodarczych, dokonanem przez rewolucy. Sam
wprawdzie tej rewolucyi osad ujemny, zmarniay i znik-

czemniay, Dyrektoryat bdcobd by stróem jej zdoby-

czy nawewntrz i nazewntrz. To te w zakresie spraw

zewntrznych, tjde dla racyi stanu, co samozachowania,

trzyma si musia wytyczonej przez rewolucy linii

wielkich jej zdobyczy, ujtych w „granice przyrodzone",

których ubezpieczenie stao si postulatem nakanym
woli narodowej. Ale takie ubezpieczenie przez pokój

upragniony, bdcy potrzeb narodoAv, daleko jeszcze
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byo w polu, wymagao wielkich jeszcze wy8ików wo-

jennych i zabiegów dyplomatycznych, obciajcych
obecnie pentarchi dyrektoryaln. Skadajcy j teraz

wadcy, dalec}' od stanowienia zestrojonego zespou,

wyobraali gbok rozbieno kierunków i charakte-

rów. Z jednej strony, by Carnot, „organizator zwyci-
stwa", powoany kierownik spraw wojskowych, zasuo-
ny, niespracowany, lecz niewolny od ducha intrygi, a ci-

gany ku tajnym robotom restauracyjnym; oraz idcy le-

po za nim Lelourneur, nico zupena. Porodku sta

ciasnj^ i zmienny w zdaniu „teofilantrop", czysty, zgryli-

wy i mieszny Lareveillere. Z drugiej strony, dziaali

dwaj ludzie energiczni i bezwzgldni, istotny naczelnik

rzdu, eksarystokrata Barras, cynik plugawy, sprzedajny,

zrczny i miay; oraz trzymajcy z nim przewanie,

cho bynajiimiej niezawsze, peen dla wzgardy, uczciw-

szy nierównie, tgi pracownik, brutalny i przenikliwy

eksjur3'^sta Reubell. Ten mianowicie ostatni dziery
gównie w rku polit3'^k zagraniczn Prostem jeno na-

rzdziem, jak dawniej przy Komitecie, pozosta przy Dy-

rektoryacie wydzia spraw zagranicznych, w przywróco-

nej teraz postaci ministeryum, którego kierownik, nie-

mski, nieudolny Delacroix, acz referowa si musia
z reguy Reubellowi, przecie potajemnie, pomimo prze-

ciwnych pozorów, od Carnota i jego kierunku czerpa

natchnienie.

Pooenie zewntrzne Republiki w chwili objcia

rzdów dyrektoryalnych byo zarówno niepomylne pod

wzgldem militarnym, jak i politycznym. Ofensywa fran-

cuska, rozpoczta szczliwie, wczesn jesieni 1795 r.,

przejciem Renu przez armie Jourdana • i spiskujcego

potajemnie z rojalistami Pichegru, wnet spotkaa si
z przeciwn austryack Clerfayta, zaczem poszo rapto-

wne wyparcie Francuzów z powrotem za Ren. Jedno-

czenie, po doszych w pocztku i wiosn t. r. trakta-

tach anglo-rosyjskim i anglo-austryackim, przez potrój-
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iie deklaracye petersburskie, jesieni t. r., dokonao si
w zasadzie przystpienie sprzymierzonej z Austry Ro-

syi do wspólnej z Angli koalicyi przeciw-francuskiej

Zarazem, w miar zagodzenia sporów podziaowych pol-

skich, chody Prusy dla wieej pacyfikacyi bazylej-

skiej i zwlekay z wyranem uwiceniem zapowiedzia-

nego w niej dopiero warunkowo uznania cesyi re-
skiej.

ród takich okolicznoci Dyrektoryat przedsiwzi
nawiza tajne rokowania pokojowe z Austry. Gównie
miano przytem na widoku skompromitowanie tdy Austryi

wobec Rosyi oraz nastraszenie i nawrócenie Prus. Zna-

czce przytem istniay zreszt odcienie tajne w inten-

cyach samyche czonków rzdu dyrektoryanego. Dla

Barrasa i Reubella chodzio tu jeszcze gównie o prosty

maneAvr wzgldem Austrj^^i, przy zachowaniu dotychcza-

sowego cienia rewolucyjnego ku Prusom. Przeciwnie.

Carnot, por^^wany przez silne w Radach ywioy „umiai"-

kowane" i skryte za niemi ri^jalistyczne, oywione z na-

tmy rzeczy przedrewolucyjn tendenc^^ austryack i an-

typrusk, oraz pokrewny nastrojem minister Delacroix,

radziby byli sterowa tdy ku istotnemu porozumieniu

si pokojowemu z Austry. Pod koniec 1795 r., z tak
lizk do Wiednia misy wyprawiony zosta z Parya
pospolit}^ awanturnik, uywany ju podobnie od zesze-

go Komitetu, midzy innemi take w sprawach polskich,

niejaki Poterat. Mia on kusi Austry zamian Nider-

landów na Bawar^^, a zaprzedanego ongi Francyi Thu-

guta askota grob odkrycia dawnej jego zdrady i no-

wem przekupstwem. Co si za tycze Polski, mia wa-
nie uzasadnia belgijskie i nadreskie zdobycze fran-

cuskie, jako suszne odszkodowanie za nabytki podziao-

we polskie. Mia pozatem „unika rozstrzsa nad zu-

pieniem nieszczliwej Polski, gdy interes Republiki

wymaga przedewszystkiem ubezpieczenia wasnej nowej

granicy" francuskiej. Mia conajwyej, wraz z obietnic
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uznania przez Fran(y dziau au8tryackie^i>u w Galicyi,

zachca Austry do odebrania imperatorowej caego
dziau rosyjskiego. Gra caa a nazbyt bya przejrzysta;

to te dwuznaczny wysannik oczywicie zaraz odpalony

zosta w Wiedniu, w styczniu 1796 r.

Z kolei, po tej próbie, a w tej samej myli ulenia sobie

i wbicia klina*midzy Wiedniem a Petersburgiem, gr ubocz-

n podjto na Wschodzie. Nawizujc do akcyi tamecznej

posów Komitetu, Descorcha i jego nastpcy Yerninaca, nie-

zwocznie, w lutym 1796 r., wyprawiono do Stambuu wiel-

k ambasad wojskow geneiaa Aubeit Lubayeta,

z przydanym mu generaem Garra Saint-Cyrem, dla po-

pchnicia Porty do wojny z Rosy i wywoania tym
sposobem dywersyi tureckiej, na obraz i podobiestwo
polskiej. Albowiem, jiodobnie jak wojna E^-os}'! z Polsk
majow i kociuszkowsk odcigna od Renu Prusy

uatwia pokój bazylejski, tak samo wojna Rosyiz Porta

ottomask musiaaby odcign Austry i skoni do

pacyfikacyi na Zachodzie. Nic to za nie szkodzio, e
ta wojna, której wybuch niylano przypieszy przez

uycie tuajcych si po Wooszczynie partyzantów pol-

skich, byaby, wedle wszelkiego prawdopodobiestwa,
zwycisk dla liosyi, gdy gówny cel dywersyjny tern

snadniej zostabj^ dopity. Równoczenie, przez urzdu-
jcych od koca 1795 r. posa francuskiego w Berlinie,

Caillarda, przy asycie przeniesionego tam z Altony Pa-

randiera, oraz posa pruskiego w Paryu, Sandoz-RoUina,

prowadzone byy bez powodzenia dalsze rokowania z Pru-

sami. Rzd pruski bowiem, zajty rozgj'aniczeniem i odbio-

rem swego upu polskiego, wola wyczekiwa w^yniku

dalszej rozprawy ornej francusko-austryackiej.

Ta wzia tymczasem obrót nadspodziewanie dla

Francyi pomylny. Kampania wiosenna woska 1796 r,

przyniosa poraki niesychane, zadane staremu wodzowi
austryackiemu Beaulieumu przez nieznanego, modego ge-

neraa, wczorajszego przy Barrasie uczestnika walk ulicz-
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iiych paryskich. Kampania letnia nadreska przyniosa ró-

wnie znaczne przewagi, odniesione przez armie Sambry

pod Jourdanem i Renu pod Moreau nad arcyksiciem Ka-

rolem. Natychmiast zmiky Prusy. Odwóczone z niemi

rokowania odrazu uwieczone zostay przez konwencye

berliskie, z sierpnia 1796 r., wzgldem stwierdzenia przez

Prusy cesyi lewego brzegu Renu, a przez Francy neu-

tralnoci Niemiec pónocnych. Te Avane konwencye, do-

peniajc dopiero umow bazylejsk, stanowiy odtd
przez dziesiciolecie podwalin stosunków przyjaznych

francusko-pruskich. Lecz niebawem znów odwrócia si

karta. Arcyksi Karol nagym zwrotem offensywnym

wietny wzi odwet, rozbijajc zaskoczonego Jourdana,

ledwo nie niweczc Moreau. Tak wic z pocztkiem jesieni

1796 r. Francuzi znowu w nader trudnem pooeniu zna-

leli si nad Renem, zagroeni bdc zarazem i we Wo-
szech podobnym odwetem austryackim. Jednoczenie zda-

wao si zblia czynne do koalicyi wdanie si potne
Rosyi. Katarzyna, dotychczas dopiero ogólnikowo, na

papierze, pozyskana dla sprzymierzeców, nareszcie obo-

wizywaa si wyranie Austryi i Anglii wystawi na

przysz wiosn korpus posikowy rosyjski 60 tysiczny

pod Suworowem, zapowiadajcym ju wykroczenie swoje

ród huku dzia do Parya. Coprawda, mdra im{)erato-

rowa w rzeczywistoci umylia najpewniej, wyzyskaw-

szy w ten sposób subsydya angielskie i upiwszy podej-

rzliwo austryack, w ostatniej godzinie sprowokowa
w^ojn tureck i posiki swoje, zamiast do Parya, obró-

ci na Stambu. Owó tutaj cakowicie szed na rk ce-

sarzowej rosyjskiej Dyrektor;^at paryski. Szli jej na rk
przybyli wanie nad Bosfor Dubayet, podegajcy su-

tana Selima III, lub choby buutovVniczego pasz Pas-

wana-Ogu, do corychlejszego uderzenia na Moskw, oraz

Carra, podajcy niebawem wprost na Wooszczyzn,
dla dozorowania tam ruchawki polskiej, przeznaczonej

do wtargnicia na Podole rosyjskie. Obadwaj wysacy
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francuscy, yczliwi osobicie Porcie i Polsce, gotowali

naprawd klsk straszliw pastwu ottomaskiemu i rze
partyzantów polskich z rki Suworowa, byle tylko zy-

ska raz jeszcze potrzebn Francyi now „dywersy".
Na szczcie, w tym mianowicie czasie, w listopadzie

1796 r., zaszed wypadek, który zahamowa wszystkie te

roboty, spowodowa odmian powszechnej konstelacyi

europejskiej, kierunku polityki rosyjskiej a zarazem
i doczesnych rachub dyrektoryalnych: nagy zgon Kata-

rzyny II.

Deputacya jtolska V7 Paryu ostatniem niefortunnem

swem wystpienieui publicznem narazia si na gbok
.,animadwersye" byego Komitetu. Odtd uwaana bya,
poniekd nie bez zasady, za rodzaj ekspozytury przeciw-

jzdowej zarazem i austryackiej. Trudny te z kolei

przystp miaa do D^rektoryatu a zwaszcza do rzdz-
cych Av nim ludzi, Barrassa i Reubella. Staraa si na-

tominsi. dziwnie po dawnemu lawirujc midzy opo-

zycy francusk radykaln a reakcyjn, z których ta

ostatnia zwaszcza podczas poraek wojennych Republi-

ki podnosia gow w Radach, trafi do Carnota i bliz-

kicli uui ludzi. Staraa si tdy dotr/e do generaa
Clarka, naczelnika wydziau historyczno-topograficznego

przy Dyrektoryacie, oraz do ministra spraw zagranicz-

nj^ch, Delacroix. Staraa si nawet pozyska nieuniknio-

nego eksjakóbina Meheego, agenta rosyjskiego a zape-

wne te austryackiego i rojalistycznego, ostatnio sekre-

tarza Talliena, i dziki niemu mianowanego teraz na

czas jaki naczelnikiem wydziau drugiego spraw zagra-

nicznych, gdzie mieciy si wanie spraAvy Polski

Turcyi, Prus i Rosyi. Jednoczenie usiowaa Deputacya

oddziaywa na opini publiczn francusk przez rozpra-

wa- ulotne citego pióra Dmochowskiego. Zrcznie w tych

pismach swoich przewija si Dmochowski midzy prawd
a faszem, broni wraz i wypiera si „jakóbistwa", chwali

i wraz gani robot Sejmu Wielkiego, a godzi gównie
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w sprzymierzone z tym Sejmem wiaroomne Prusy, fa-

szywie wyrachowujc, jakoby one w podziaach polskich

trzy razy wicej wziy od Aiistryaków. Braa Depii-

tacya za dobr monet lizkie zwroty rzdowe ku Au-
stryi, w rodzaju dwuznacznej misy i wiedeskiej Potera-

ta. Szczególnie za budowaa zamki na lodzie na obo-

siecznej misyi stambulskiej Dubayeta. Zagrzewaa te
partyzantów na Wooszczynie, obiecywaa sama do nich

si wybra, a dawaa im tymczasem kierownika w oso-

bie awanturniczego Ksawerego Dbrowskiego. Ten
wszake prowadzi tam gr swoj osobist, jakgdyby
z ramienia jakiego magnata zaboru rosyjskiego, cakiem
wypaczajc ostrze partyzanckie, kiei-owane przeze nie-

tyle przeciw Rosyi, ile przeciw Austryi, zgoa wbrew
intencyom magnatów zaboru austryackiego. Z tymi

ostatnimi, pierwotnymi protektorami swymi, wchodzia
te Deputacya w zatargi nierozwikane. Tracia ich za-

ufanie w Paryu, Wenecyi, Stambule i Galicyi. Tracia
ca powag, któr napróno przez nowe, otrzymywane od

swoich zwizków tajnych krajowych, usiowaa odwiea
,,autoryzacye"'. Tracia wszelk zgoa busol, od czasu

owiadczenia si Austryi przy Rosyi i trzecim podziale. Za-

chowaa jedynie uporn ch utrzymania si przy sterze

i pobicia spózawodników, nienawistnego Barssa i towa-

rzyszów. Na nich te, za porednictwem uczynnego Me-

heego, oddawna zawodowego oskaryciela tych „agen-

tów pruskich", nie przestawaa Deputacya w mnogich

swych, niedorzecznych, lub wrcz nikczemnych, podawa-

nych do ministeryum, pomstowa odezwach.

Przeciwnie, Agencya paryska usiowaa dotrze

wprost do górujcych w paacu Luksemburskim czynni-

ków rzdowych. Dostrajaa si przytem skwapliwie do

gównej wci, bdcobd, mimo wszelkich odchyle

przelotnych, linii wytycznej pruskiej w polityce dy-

rektoryalnej. Popar tu energicznie Barssa Józef Wy
bicki, przybyy do Parya po upadku powstania. Duego
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miru w kraju, a zwaszcza w rodzinnych stronach wielkopol-

skici, wypróbowanej od przeszo wierci wieku zasugi oby-

Avatelskiej, wsawi si ongi, jako jedyny na sejmie repni-

nowskini odwanie protestujcy si pose. Wnet potem

by wyprawiony, jako tajny od Baru do Berlina wy-

sannik, w osobliwszej misyi zyskania poparcia Frydery-

ka Wielkiego, cznie z Francy, dla konfederatów, a bo-

daj i ofiarowania korony polskiej ks. Henrykowi. Nie-

dawno wreszcie, za insurekcyi, jako czonek Rzdu Na-

rodowego, dzielnie i poytecznie krajowi suy. By to

patryota z krwi i koci; umys wiaty, uksztacony;

atwy do pióra i nawet do wiersza; pomimo pidzie-

sitki bardzo jeszcze ywy; zacnoci dobrotliwej, kojcej

i godzcej; serdeczny, kochanj^ czowiek, troch próny,

skonny do zudze i dosy ograniczony. Przybywszy do

Parya, a zawsze Muzom wierny Wybicki, zacz pilnie pra-

cowa w tutejszej Bibliotece Narodowej. Urzdowa tu

wtedy, jako konserwator w dziale ksig i rkopisów
wschodnich, polski yd oryentalista, Hurwic, rodem

z Lublina, dobrze znany w koach naukowych, dzienni-

karskich a nawet politycznych paryskich. Pozna si te
wkrótce Wybicki z bibliotekarzem gównym, uczonym

Yanpraetem, a przez niego znów z wpywowymi czon-

kami Instytutu, Garatem i Selisem, szczerze yczliwy-

mi Polsce. Z kolei, przez tych znajomych Francuzó\A

powanych, wszed w styczno osobist z rzdem,
z samymi dyrektorami. Uywanj^ by zrazu do per-

lustracyi rosyjskiej, lecz zachcany te do wynurzania

swych na spraw polsk pogldów w przeoeniach po-

ufnych i pismach publicznych. Wybicki mocno trzyma
z Barssem przeciw Deputacjd, pocigajc za sob Pro-

zora, Wielhorskiego i innycli celniejszych wychodców.
Za poza wieem wspomnieniem przymierza polsko-pru-

skiego, chtnie nawracajc do modzieczych swych on-

gi w Berlinie stara barskich, z tern wikszym ferwo-

rem skonny on by upatrywa w zwizku Francyi
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z Prasami jedyn obecnie kotwic widoków odnowiciel-

skich polskich.

Zudzenia takie, karmione w cigu 1795 r.

przez pokój bazylejski, zarczyny pruskie Radziwi-

a, grob wojenn o trzeci rozdzia, podsycane byy
od koca t. r. przez optymistyczne doniesienia no-

wego posa francuskiego w Berlinie. Ten pose, Caillard,

w dwa tj^godnie po przybyciu nad Sprew stwierdza

powszechne tam jakoby przewiadczenie o koniecznoci

odrodzenia Polski przez Prusy. W dalszych jego i Pa-

randiera raportach ta sama wiadomo w n aj dobitniej-

szych powracaa zwrotach i powodowaa te z kolei go-

rce raz po razie w tym sensie wnioski i memoryay
Barssa i Wj-bickiego pod adresem Dyrektoryatu. Latem

1796 r., po lubie radziwiowskim w Berlinie i nadspo-

dzianych zwycistwach francuskich, wystpi Wybicki

z pismem publicznem, gdzie, gosem wizionego Kociu-

szki przemawiajc do Francyi, wzywa j do zczenia
si z Prusami dla przywrócenia Polski. Uderza przy-

tem, obok Rosyi, gównie na Austry, i da wydarcia

jej zaboru galicyjskiego. Wykazywa te z naciskiem, o ile

wicej od Prus zyskaa Austrya na Galicyi, skd „wy-

cigna 40 milionów zp. i conajmniej 100,000 rekruta"

na wojn z Republik francusk. To ostatnie twierdze-

nie bio wprost w poprzednie, wrcz przeciwne wywody
Dmochowskiego, od którego te natychmiast Wybicki ostr

odebra odpraw, w zaciekem pimie polemicznem, pe-
nem gwatownych wycieczek przeciw Prusom i ich

„agentom magnackim". Tymczasem nowe przewagi bro-

ni francuskiej i zacienienie zwizków z Prusami wie-
ego dodawao pokarmu prusofilskim zudzeniom. W sam
dzie podpisania prusko-fraijcuskich konwencyi sierpnio-

wych, rozwodzi si szeroko Caillard w raporcie z Berlina

do Dyrektoryatu o planie odbudowania Polski przez Prusy,

z pozostawieniem im Gdaska i Torunia, o zwoaniu
sejmu walnego do Warszawy, dla oddania koron}- pol-
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skiej ks. Ludwikowi lub Ludwikowi-Ferdynandowi

i wskrzeszenia Rzpltej z Ustaw majow pod sekundo-

genitur prusk. Jednoczenie Sandoz, pose pruski

w Paryu, wzywa do siebie Wybickiego i zachca do

dalszy cli, w duchu jego broszury, prac nad prusko-fran-

cuskim „planem generalnym wzgldem Polski".

Ochodzia niebawem te zapay wie o porakach
jesiennych francuskich. Co gówna, pontne te projekty

od pocztku nie miay adnego gruntu w deniach rze-

czywistych ani Prus, ani Francyi. Dla Prus, jak si rze-

ko, pod wraeniem trzeciopodziaowej niespodzianki

austro-rosyjskiej, pod batem Katarzyny, w oczekiwaniu

jej mierci i przyjacielskich rzdów jej syna, caa owa
gadanina wskrzesicielska polska to by upust chwilowy
zego liumoru, bya conajwyej zabawa platoniczna

dworskiego otoczenia Fryderyka-Wilhelma II, krzyowa-
na w samym zarodku przez rzdzcy gabinet królewski.

Dla Francyi za bya to w teoryi postaremu wygoda
dyplomatyczna, dobry fortel do kompromitowania Prus

wobec Rosyi, dobry straszak na Austry, ale w prakty-

ce rzecz nietylko niewykonalna, lecz wprost niepoda-
na, przeciwna bazylejskim wzgldem Prus porkom,
przeciwna przedewszystkiem ubezpieczeniu, w przyszej

pacyfikacyi powszechnej wasnych zdob3''czy francuskich

nad Renem, jako susznego odszkodowania za zdobycze

podziaowe nad Wis. To te w istocie, pod koniec

sierpnia 1796 r., w myl sprytnie przez Delacroix wyo-
onych wywodów, uznanem zostao przez Dyrektoryat,

i naley „wyczy narazie Polsk z naszego systema-

tu politycznego". Uchwalono tedy nie wdawa si zgoa
w awantury prusko-polskie, które pchnyby Francy
w nowe walki gdzie na dalekim i niebezpiecznym te-

renie rosyjskim, postawiyby j w zawiso od dobrej

wiary Prusaków i oddaliyby pokój z Austry. „Nie wy-

pada nam podejmowa u Prus kroków w interesie pol-

skim"; mona natomiast pozostawi samym Polakom dalsze
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wysugach dyplomacji francuskiej.

Poród rozmaitych, rozstrzelonych a rwcych si
wszdzie jak pajczyna, zachodów i pomysów emi-

gracyi paryskiej, jedna przecie bya rzecz istotnego zna-

czenia: legionowa. Staa ona bowiem na dwóch zaoe-
niach istotnych. Popierwsze: na silnej liczebnie obecno-

ci w skadzie wojsk austryackich, bdcych w polu

przeciw Francyi, stale ciganego rekruta polsko-rusi-

skiego ze Starej Galicyi oraz wieo wcielonego onie-
rza ze szcztków armii kociuszkowskiej. Powtóre: na
pogotowiu patryotycznem ogromnej wikszoci ciaa ofi-

cerskiego tej armii, bd przebywajcego poza krajem,

bd w kraju poza sub, bd nawet w subie roz-

biorców.

Zuytkowanie tych czynników, w ksztacie legio-

nów polsko-francuskich, w doranym interesie wojennym
Francyi, ofiarowane jej byo, jak zaznaczono, nasam-
pierw jeszcze w przededniu powstania. Z tak ofert,

z uwzgldnieniem mianowicie Polaków dezerterów i je-
ców pruskich, obok austryackich, wystpia wtedy gar-

^tka oficerów wychodczych redukowanej przez Targo-

wic armii sejmowej. By ród nich Józef Wielhorski,

z duym polorem francuskim, zgrabny naw^et rynio-

pis francuski, ucze szkó w Caen i Paryu, wy-

chowanek filozofa Mablego, rotmistrz puku lekko-

konnego królewskiego. Wbrew rodzinie, wbrew za-

lepionemu star ideologi barsk ojcu, wbrew od-

danemu Targowicy i Rosyi bratu, poszed on z towa-

rzyszami broni na wygnanie i uda si do Francyi. Po-

wróciwszy wkrótce na pierwsze haso insurekcyi, dosu-

ywszy si w niej genera-majorostwa, wyprawiony by
przez Kociuszk, jesieni 1794 r., ponownie do Parya.

Mia sobie zlecone podniesienie tam, z pewnemi odmia-

nami, po raz wtóry teje myli legionowej, „w celu

uzbrojenia Polaków, midzy jecami wojennymi znajdu-

Napolcon :i Polsku I. S
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jcych si we Francyi, co jednak nie nastpio dla nie-

dostatku pienin3'-cli sposobów", gównie za dla wstr-

tów ze strony ówczesnego Komitetu ocalenia publiczne-

go, umywajcego rce od przegranej sprawy powsta-
czej. Po raz trzeci, w pocztku 1795 r., wystpili z tern

w^^^cliodcy grupy wenecko-paryskiej, przy udziale gene-

raów aniskiego, Wyszkowskiego, Ko3^ski. Prosili

o oficer()w i mundur polski; pozatem „zostawiali cako-

wicie uznaniu i woli rzdu francuskiego organizacy

tych legii", któi-e waciwie, wci z dziwnem pomini-

ciem Austryi, przeznaczali raczej przeciw nieobecnej

w koalicyi Rosyi, Znowu jednak od Komitetu odpra-

wieni byli z niczem. Do osobliwego zreszt w ani-
skim w^ybrali sobie rzecznika. Genera aniski, jako

dowódca brygady woyskiej, opakan odegra rol po

drugim rozbiorze. Gdy w^tedy, wiosn 1793 r., ukrain-

ny korpus oficerski cignito do abunia dla zajirzy-

sienia na Katarzyn, brygada kawaleryi narodowej pod

Suchorzewskim, oraz brygada woyska bez swego dowód-

cy, przepyny Dniestr i schroniy si na terytoryum tu

reckie, gdzie potem, tuacze zndzniali, zostali orodkiem
smutnej tragedyi wooskiej. aniski, sam zaprz5^si-

ony w abuniu, doniós o tej ucieczce rosyjskiemu ge-

neraowi Kreczetnikowowi, zwalajc win na Suchorzew-

skiego i podejmujc si sprowadzi zbiegów napowrót,

za pardonem. Istotnie zdy jeszcze nawróci ich prze-

szo tysic i zaprzysidz w Mohylowie. Wprawdzie te-

raz, na emigracyi, wystawia rzeczy naopak a siebie

jako ofiar Rosyi; w kadym razie, rzecz jasna, jaknaj-

mniej nadawa si na twórc legionów narodowych.

Latem 1795 r,, z jednakowym skutkiem ujemnym,

po raz czwarty przedstawi rzdowi Wielhorski, cznie
z Wyszkowskim, projekt utworzenia korpusu polskiego

z dezerterów austryackich, ciganych przez proklama-

cye na forpocztach, z obietnic pacenia za bro i ko-

nie, dostawione przez zbiegów. Korpus ten, w stroju
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i ua odzie iii sposób ])olski, przez wyszj^cli oficerów Po-

laków, umieszczonycli „prowizoiycznie" przy armiach

francLiskicli, mia by organizowany poza lini bojówk.

Mia on stanowi rodzaj formacyi zrazu nieczynnej, nie

biorcej udziau w toczcych si z Austry walkach,

a przeznaczonej podobnie, w myl poprzedniego pro-

jektu, przedewsz3'stkiem do jakowego nieokrelonego

u\-cia przeciw RosAd. W nastpstwie, po kilkakro wra-

caa do tej sprawy Deputacya, w przedstawieniach swych
do Dyrektoryatu. Zawsze przecie czynia to dorywczo, nie-

do seryo, w pokrewnym sposobie ogólnikowym i mt-
nym, zarówno ze wzgldu na zasady organizacyjne, jako-

te na samo przeznaczenie ofiaroAvanej formacyi legiono-

wej, któr yczya sobie obróci gównie przeciw Rosya-

nom, najprdzej bodaj gdzie na Wooszczynie. Ze swej

strony i Agencya, wchodzc W zatarg z Deputacya, podno-

sia wany ten przedmiot u Dyrektoryatu, z równie ma-

em narazie powodzeniem, cho w aktualniejszym o tyle

sensie, i mylaa o bezporednim zuytkowaniu legii

przeciw Austryakom. Wybicki, w tajnej bdc koniuni-

kacyi z najbliszym sobie a najwybitniejszym genera-

em polskim, pozostaym w kraju. Dbrowskim, poda
tymczasem Dj^rektoryatowd od siebie jeden jeszcze projekt

legionowy, wspólnie z Barssem oraz polecanym do dowódz-

twa Wielhorskim, lecz adnej nie odebra rezolucyi.

Przyby ród tego do Parya wydobyty z twierdzy

austryackiej, starszy wiekiem i rang od Wielhorskiego,

genera-lejtnant Józef Zajczek. Burzliw on mia, pen
przepraw i odmian przeszo. By z niego zamodu kon-

federat barski, pod Puaskim i Yiomenilem, przy Turczy-

nie, przeciw Suworowowi i Branickiemu. Potem by szy-

kowny i bitny huzar królewski francuski Jego Arcy-

chrzeciaskiej Moci. Potem, wyprawiony z powrotem

do kraju i gorco polecony przez modego Sapieh, jako

generaadjutant i kreatura jego wuja, hetmana Branic-

kiego, razem z nim szed z ochoty, pod Suworowem, na
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Turka, pi'zy sztnrniie Oczakowa. Potem znów, jako ge-

nera ai-mii sejmowej, szed przeciw Targowicy, Braiiickie-

mu i E,o.s3^aiiom. Ostatnio wreszcie, jako genera kociusz-

kowski, czerwieniec powstaczy radykalnej barwy ko-
tajowskiej, niefortunny obroca Warszawy, walczy do

koca przeciw Suworowowi. By to tgi rbacz, aden
wódz, gO]'cy na sw(3j sposób Polak, krwi wasnej nie-

szczdny; niekarna gowa, nieokieznany tem])ei'aiiieiii

zawadyaki sejmikowego, z mieszanych instynktów bar-

skich a hetmaskich przenikniony zaciek, dozgonn
do familii Poniatowskich nienawici. Za caym swym
zakrojem, po staroszlachecku warcholskim, z wierzchu

g?/r/.'^/-jakól)iskim, by zbliony obecnie do ywioów
skrajniejszych Deputacyi par\^skiej i przez ni foryto-

wany. Zreszt, cho doskonay w ogniu na czele oddzia-

u, zwaszcza jazdy, by maej wiedzy militarnej, cia-

snych poj obywatelskich, prostak szorstki, gwatownr.
nierówny, w AYojska niepopularny. Niewicej te od

wiatowca Wielhorskiego, sumiennego, penego honoru

oficera, doskonaego zwaszcza w administracyi wojen-

nej, lecz tak samo niezdatnego do wikszej, rozgrzewa-

jcej onierza, akcyi nai'odowej, nadawa si i Zajczek
na twórc i naczelnika legionów. Jednakowo z \vv])itnyni

generaem a dawnym za Baru towarzyszem, w dodatku

byym oficerem francuskim, z Francuzk onatym, mu-
sia liczy si Wybicki, Zaraz te po jego przybyciu,

w cisem z nim porozumieniu, ponowi uprzednie swe
wnioski legionowe u rzdu, podajc tym razem do do-

wództwa Zajczka; lecz znowu z kategoryczn spotka
si odmow.

W tem wszystkiem bya za wola, chwiejno i wy-,

krtno Dyrektoryatu, cofajcego si cigle z zasady,

jak wczeniej Komitet, przed cieniem czynu dla sprawy
polskiej, có dopiero przed ywotnem przedsiwziciem
legionowem. Byo nieumiejtne, nierzeczowe albo nawet
wrcz wadliwe, opaczne tego przedsiwzicia postawie-
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nie przez eniigracy. By atoli nadomiar, co bardzo wa-

na, pewien dotkliwy brak czysto faktyczna', zmuszajcy
dot3'chczas w tej sprawie do liczenia sie gównie z czyn-

nikiem tak niepewn^an, a tak poczciwoci onierskiej

Polaka, przy]"odzonej, w krew wessanej, a hen kdy
]io Gravelottach czy Mukdenach niezawodzcej, z grun-

tu przeciwnym, jak prosta a bodaj patna dezercya. By
mianowicie brak jeca w masie, bo wci jeszcze brak

wielkich i znakomitych zwycistw francuskich nad koa-

licy. Trzeba byo dopiero wielkiego, piorunujcego koa-

licyi, Austryi pogromcy, któryby niewolonego w szere-

gach austryackich onierza polskiego, zamiast wtpliw
zbiegowsk ciga namow, ju stamtd istotnie wj^do-

by si zwyciskiego ora, mia go ju do swego roz-

rzdzenia tumnym wyzwolonym jecem, móg i chcia

istotaie swojskim powróci go znakom. A wreszcie trze-

ba te byo rzetelnego swojskiego wodza, wysokiej mia-

ry narodowej i wojskowej, wysokiego serca i gowy,
który byb}^ zdolen rzecz ca naprawd dwign, wcie-

li i poprowadzi. Wol przA^chylnego byo przeznacze-

nia, i w tym samym czasie, gdy taki mocarny zwy-

cizca wiatowy na lombardzkich powstawa pobojowi-

skach, przybywa tu z równin mazurskich taki powoa-
ny wódz polski, w osobie Jati a-Henryka Dbrowskiego.

IV.

Ze skromnego, niezamonego, spracowanego w su-
bach wojskowych Rzpltej domu szlacheckiego, pod ko-

niec Sasów do zniemczonego, wraz z oniersk pol-

sk po mieczu tradycy, wzi^ Dbrowski po kdzieli

krew niemieck. Po pierwszem dziecistwie, w ro-

dzinnej stronie krakowskiej spdzonem, cae nastpne
wierwiecze zdaa od klsk krajowych w Saksonii stra-
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wi. Tam z wczesnem zamiowaniem gruntownie wojen-

nego nauczy si rzemiosa i w subie elektorskiej, pod
sojusznicz prusk ks. Henryka komend, odprawi wojn
sukcesyjn l)awar8k przeciw Austiyakoin. Odzyskany
wreszcie przez Sejm ustawodawczy dla kraju, z rotmi-

stizostwa gwardyjskiego saskiego cignity wicebryga-
dyerem do armii sejmowej, j)rzyby ju wszake spónio-
ny, po nieszczsnym tryumfie Targowicy. Pogubiony
zrazu w jej odmcie, wtem zaskoczony, stropiony zosta
pierwszem hasem insiirekcyjnem. Porwany waciwie
dopiero powstaniem Warszawy. Dbrowski odtd dusz
ca sprawie narodowej si odda. Wnet, waciw sobie

tgoci umiejtn, w przednim rzdzie bojowym stan;
z rwk I\ociuszki genera-])()riu'znikostwo szybko i dobrze

zasuone otrzyma; nadewszystko wypraw mia do

Wielkopolski, wziciem Bydgoszczy, zagroeniem a
Gdaiiska, zbiciem i sposzeniem Prasak(nv si wsawi.
Tak wic, z upadku rewolucyi, wywyszony w opinii

wojska i narodu, a tem samem przysposobiony najlepiej

do czekajcej go pi-zewodni ej roli Avojskowo-narodowej,

W3-szed. Nie brako przecie wczesnych a zapamitaych
nadal wrogów domowych, od ki<')i'y<di jn za powstania

winiony by za ulego kr(')l()\vi, Targowicy, Rosy i. Le-

dwo nawet ocalony by wtedy zacnem Wybickiego wsta-

wiennictwem, penomocnego potem towarz}' sza i wiadka
W3"prawy wielkopolskiej. A i póniej jeszcze, w kraju i na

tuactwie, przez tych samych zaciekych wrogów, dugf>

pitnowany bdzie jako odak, zdrajca, mieszaniec. Sas

i Niemiec raczej, ni szczery rodak.

Niezawodnie duo wyni()s Dbi'owski z kultury nie-

mieckiej, lecz najszczliwiej naogó wyszo to na dobre

polskiemu jego posannictwu. Wzi stamtd biego za-

wodow, wyszkolenie praktyczne w rónych rodzajach bro-

ni, wiedz militarn obszern, z pism i wzorów starego

Montecuculego, Maurycego Saskiego i fryderycyaskich

czerpan. Stamtd równie wzi wysz podniet moraln,
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od niniowaiiego zwaszcza, szlachetnego natchnienia Schil-

lera, któiy moe nasainpierw z odrtwienia saskiego go

zbudzi. Naprzód, w wydanem z toczni saskicli, wanie
czasu zagajenia Sejmu Wielkiego, przepiknem „Oswo-

bodzeniu Niderlandów', ukaza mu wielki niemiecki po-

eta, jak „w walce o najwitsze prawa ludzkie stanow-

czo rozpaczy nierównemi siami bierze gór nad ogrom-

n przemoc tyranii". Niebawem znów, w wydanej wa-
nie czasu przepraw majowych i targowickich „Wojnie

trzydziestoletniej", ksice potem na piersi wodza legio-

nów chowanej i przeznaczonej kiedy od nieprzyjaciel-

skiej uchroni go kuli, ukaza mu Schiller elazne po-

staci wielkich wodzów, Gustawa-Adolfa, Bernarda Wei-

marskiego, uderzajcych pospou z Francy na cesarsk

potg ]-akusk. Niewolny by zapewne Dbrowski r(')W-

nie i od pewnych, pyncych z niemczyzny, przywar

i braków. Zanadto pierwotnie cudzoziemskim przeciony
by wpywem, zadugo od swoich wyosobniony. Z trudem

w^ sowie i pimie skaon z pocztku, zawsze nieskad-

n posugiwa si polszczyzn. Nieraz te ze szczegól-

niejsz podstpnoci oniersk przeciw swojskim dzia-

a spózawodnikom; niekiedy nazbyt wyczn, blisz
zaprzeszowiecznych wojaków szwedzko-niemieckich, ni
Czarnieckich i Sobieskich, oniersk powodowa si am-

bicy. Zawsze jednak od podsuwanego mu przez po-

twarców kondotyerstwa pozosta odgrodzony nieprzeby-

t cian granitow najczystszej, z gbin ducha wyra-

stajcej, mioci ojczyzny. Dziki zespoleniu zdrowych,

dzielnych pierwiastków polskich a zaszczepionych cole-

pszych nabytków niemieckich, zjednoczy si w nim

mogy cechy tak doborem rzadkim szacowne, jak rodzi-

my polot czynu i poryw czucia narodowego, jak zara-

zem porzdne i solidne mylenie, cise i metodyczne

wykonanie, statek, skupienie, rozwaga, meiis ae(i/oa in «r-

duis, i uczyni go, jeli nie najgórniejszym ani najwiet-

niejszym, to najtwardszym, najwytrzymalszym, najspra-
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wniejszym w cikiej chwili obecnej sug naiodu. By
Dbrowski obecnie w sile wieku, czterdziestoletni, susz-

nego wzrostu, do otyoci skonn3^ Zwinny zreszt, wy-
wiczony, wybornie, wedug regu acz bez fantazyi, wa-
da koniem i szabl. W postawie, stroju, wziciu si,

zazwyczaj zaniedbany, od rasowego, lechickiego typu

szlacheckiego daleko odbiega. Gow mia du, cik,
oysia, twarz tust, fadzist, policzki obwise, nos

gruby, szczk tp, usta szerokie. Ale na silnem, Wy-
sokiem czole, w piknem, gbokietn oku, w^ wyrazie

i spojrzeniu, nosi pitno serdecznej dobroci, niepospoli-

tego rozumu, niezomnego postanowienia.

Po upadku insurekcyi Dbrowski, klsk publiczu
w osobistym ugodzony bj-cie, bez przyszoci zawodo-

wej, zajcia, rodków, a onaty, dzietny, trosk o los

rodziny obarczony, pozosta w zdobytej przez Rosyan
Warszawie. Jednak imi jego dobrze ju byo znane na-

wet w wiecie wojskowym zagranic, zwaszcza odkil

rozgony wyrok sdu wojennego w Berlinie, wiosn
1795 r., skazujcy na pozbawienie rang i twierdz sta-

rego generaa fryderyc3'askiego Schwerina, niefortun-

nego jego przeciwnika podczas odwrotu z Wielkopolski,

tern dobitniej wasn jego pojani zasug. W ostatniej

jeszcze godzinie dogorywajcego powstania, cho najdo-

tkliwiej da si we znaki Prusakom, by on od nich na-

tarczywie do swojej zapraszany suby. Uchyliwszy sie

od tej pokusy, z now. zaraz spotka si w zdobytej

przez Rosyan Warszawie. Tu zmuszony reAversowa si,

„i nigdy przeciw Rosyi i jej aliantom wojowa nie b-
dzie", dowiadczy „najyczliwszego przyjcia" i „wielkich

ask" od Suworowa, kaptujcego wtedy opini stoeczn.

By te z kolei od niego werbowany do suby impera-

torowej, lecz podobnie stanowczo si uchyli. Tak prze-

biedowa rok z gór w Warszawie, wzrok skrycie utkwio-

ny wci majc we Fi'ancyi. Dawniej ju, w pocztku

1793 r., pod groz drugiego podziau, by powzi taje-
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mnie myl arcymia. Clicia wtedy ze swoj dywizy,
w poczeniu z zaog warszawsk, przedrze sie przez

Prusaków, opanowa Gdask i tam czeka „pomocj^

Francyi, o której opowiadano nadzwyczajne rzeczy".

Potem, na schyku 1794 r., ju po Maciejowicach, z nie-

równie mielszym nosi si planem, wobec warunków
ówczesnych, a nienajmniej te pónej pory jesiennej, zape-

wne niewykonalnym, lecz bdcobd nadzwyczajnym,
(rustawów-Adolfów i Torstensonów godnym. On jeden,

nieugity ród powszechnego upadku ducha, wystpi wó-
wczas z tajnym tym planem, lotnie wraz i dojrzale ujtym,
z mapami w rku, z obliczeniem etapów skro ziemie hab-
sburskie z wojsk ogoocone, z uwzgldnieniem równie
i tego, „co rozpacz, odwaga i staa wykona zdoa determi-

nacya". Chcia mianowicie, uprzedziwszy potajemnie Kon-
wency, francusk, z resztkami armii polskiej, w 20.000

jeszcze ludzi, ze znaczn artylery i kas wojskow,
„midzy Krakowem a Czstochow przesun si do
Szlska, stamtd na Moraw, Czechy, Bawary, Szwabi
])ro8to a do Landau, albo na Szwajcary ku Renowi",
dla zczenia si z Francuzami.

Po niedojciu tych zamierze, mieszczcych ju
waciwie w postaci najjdrniejszej myl legionow pod
skrzydem francuskiem, wysiadywa teraz Dbrowski bez-

czynnie w Warszawie. Tutaj zapatrywa si zblizka na

uudy podejrzane, sposoby chytre, gospodark brutaln
Suworowa, na ca pooenia krajowego beznadziejno.
Zarazem za z daleka bacznie nadsuchiwa nowych po-

wodze broni francuskiej. Zreszt niecakiem zrazu ufa
trwaoci sukcesów osamotnionej Republiki. Uwierzy
naprawd dopiero po zawarciu pokoju bazylejskiego. Od-
td gruntowniej sze upatrywa widoki budowania sprawy

polskiej na Francyi, pogodzonej z Prusami. Zdaje si,

e podówczas, w poowie 1795 r., pod wpywem tego po-

koju, nietylko on sam, lecz take pewne koa warszaw-

skie, z któremi on by w stycznoci, nastrojone byy
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w podobnym duchu fraiicusko-pruskiin. Zaraz te przed-

siwzi Dbrowski nawiza .stosunki bezporednie ze

zgromadzonymi w Paryu rodakami. Mia wpiawdzie
nad Sekwan zawzitych r(5d wychodców wrogów,
oczerniajcych yo ju z gói-y przed opini francusk.

Ale mia tam te wierne oparcie w zacnym Wybickini,

Ten, na wyjezdnem do Francyi, w pocztku 1795 r., pi-

sa }nu z Galicyi do Warszawy z poczciwem ostrzee-

niem przed przyjciem suby obcej, pruskiej czy rosyj-

skiej. Obecnie, w czerwcu 1795 r., Dbrowski posa
z Warszawy niejakiego Meklera, do Wybickiego do Parya
z kwot kilkuset dukatów, zebranych na cele emigracyjne,

i z prob o skazowki polityczne. Mekler zawiód je-

dnak pooone w sobie zaufanie i do Parya si nie do-

sta. Wówczas po raz wtóry wyprawi Dbrowski do

Wybickiego kilku nowych wj^saców. Dwaj z iiicli zo-

stali po drodze aresztowani przez Prusaków: jeden na-

tomiast wymkn si i do Parya dotar. Ijyo to wa-
nie po zaoeniu nad Sekwan niemiej Wybickiemu
Deputacyi, przybyciu nie«niego Zajczka, a w czasie

p]'ónego tam agitowania sprawy legionowej. Wybicki
nat3^chmiast, we wrzeniu 1795 r., w^irawi do Warszawy
majora Forestiera, ze szczegóow wiadomoci o stanie

rzeczy w Paryu. Jednoczenie jaknajpoufniej zachci
Dbrowskiego do poruszenia wanej s]1ra^^ y legionowej

wprost od siebie, z Warszawy, za porednictwem rozpo-

czjaiajcego urzdowanie w Berlinie posa francuskiego,

yczliwego Caillarda. Zaraz te przez tego Forestiera.

w cisej tajemnicy, posa Dbrowski Caillardowi / Wiw-
szawy, uoon wedle skazówek przyjaci(') paryskich,

zwiz „not". Zaleca w niej bd zwoanie limitc»-

wanego Sejmu Wielkiego pod opiek Francyi i utwo-

rzenie, „pod powag tego Sejmu i auspicyami Republiki

francuskiej", korpusów polskich z dezerterów rosyjskich

i autryackich; bd te ostatecznie proste urzdzenie
legionów polskich w subie francuskiej, z zapewnieniem
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im na wypadek najgorszy obywatelstwa francuskiego.

Wyraa przytem gotowo udania si osobicie do Pa-

rya, celem urzeczywistnienia podobnej organizacyi.

Jednakowo, wobec nieprzychylnego w zasadzie stano-

wiska Dyrektoryatu, nic oczywicie nie wskóra.
Tymczasem, z pocztkiem 1795 r., Rosyanie poczy-

nali gotowa si do opuszczenia Warszawy i oddania

jej w rce pruskie. Suworow i komenderujcy po jego

wyjedzie genera Derfelden usilnie namawiali D-
browskiego do wstpienia do suby rosyjskiej. Rów^no-

czenie bawicy wtedy w Warszawie wybitny sztabo-

wiec austryacki, margrabia Du Cliasteler, namawia
go natarczywie do wstpienia do suby austryackiej.

Dbrowski grzecznie od tych nccych wymówi si za-

prosin. Czu si jednak niebardzo bezpiecznym, wobec
bliskiej okupacyi Warszawy przez l'rusak(hv. Nie móg
przewidzie, czy za powstacz wypraw wielkopolsk
nie bdzie na nim wywarta zawzito pruska. Naresz-

cie nastpio wyjcie Rosyan z Warszawy i objcie jej

w posiadanie przez Prusaków, Pierwszego zaraz dnia po

wkroczeniu wojsk pruskich, w styczniu 1~96 r,, ze stro-

ny komenderujcego generaa pruskiego, Favrata, znowu
zacz kuszcych uprzejmoci dowiadcza Dbrowski.
Mimo to jednak zwróci si^ on teraz ])()wt('>rnie, za po-

rednictwem siedzcego w Berlinie przyjaznego Parun-

diera, do Dyrektoryatu paryskiego, z prob o umie-

szczenie w armii francuskiej. Pozostawa zreszt pod-

ówczas w pewnej stycznoci ze zwizkami tajnemi,

tworzcemi si w Warszawie a nawet w Galicyi. W po-

cztku lutego dotar do niego wysany z Parya Eliasz

Tremo. Szczególniejszy to by okaz siy asymilacyjnej

polskiej. Syii ulubionego kucharza Stanisawa-Augusta,

wczenie zapalony dla sprawy wyzwolenia Polski, oii

to, podczas powstania Warszawy, najwicej przyó}'!

si do porwania gwardyi królewskiej. Nalea, wraz

z szewcem Iviliskim, Konopk i innymi, do „Zwizku
braci", skrajnego klubu mieszczaskiego w Warszawie.
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Wstpi do armii powstaczej, bi si walecznie, dosta

si w kocu do niewoli pruskiej, skd z bied po roz-

licznycli wydobywszy si przygodach, do Parya si
uda. Dzielny, cho w gorcej wodzie kpany czowiek,

dzieln^^ oficer insurekcyjny, sercem caem Polak, cho
z pochodzenia Francuz, zosta on odtd najwierniej-

szym, nieodstpnym towarzyszem i niezmordowanym, ofiar-

nym pomocnikiem DbroAvskiego. Obecnie przywozi mu
z Parya poufne wiadomoci od Wj^bickiego o dokonanym
z Deputacy rozamie, o podejmowanych z obu stron

wysikach paryskicli, o potrzebie jego cz3ninego wdania

si i obecnoci. Przywozi take Tremo z Berlina, otrzy-

mane po drodze od Parandiera, ostatnie zachcajce wie-

ci tameczne.

Niezwocznie, w poowie lutego 1796 r., Dbrow^-
ski opuci Warszaw. Uda si do Berlina i przeoy
osobicie Caillardowi posan mu uprzednio „not*'. Co
wicej, przez Antoniego Radziwia otrzyma przystp do

dworu pruskiego. Wszed w porozumienie, nietyle z mini-

strami kierujcymi, Haugwitzem, Finckensteinem, Alvens-

lebenem, ile z przeciwnem im otoczeniem królewskiem,

popieranem przez ks. Henryka, Ferdynanda i modych
ksit, z kamaryl dworsko-wojskow Bischoffwerdera,

Moellendorfa, Massenbacha. Zachcony z tej strony. D-
browski zoy „gabinetowi berliskiemu" niezmiernie

ciekawy „projekt" odbudowania Polski. Rozwijane tu

myli byy poniekd guchym odgosem, ale i dosadn
korektyw, bahych i mtnych robót spiskowych gali-

cyjskich i wieych zud „konfederackich" krakowskich.

Wedle projektu Dbrowskiego, miaab}^ nowa „rewolucya

polska" wybuchn w dzielnicy austryackiej, równocze-

nie we Lwowie, Jarosawiu, Lublinie, Sandomierzu

i Krakowie. Uprzedzajc wojska rosyjskie, „majce ju
rozkazy" wkroczenia do oprónionej z zaóg austrya-

ckich Galicyi dla stumienia powstania, weszliby tam znie-

nacka Prusacy i zajlib}^ województwa krakowskie, lu-

belskie, bezkie a do Karpat. Natychmiast Fryderyk-
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Wilhelm II ogosiby bd siebie, bd ktcirego z ksi-

t swego domu, królem konstytucyjnym polskim, przy

Ustawie majowej, wraz ze zwoaniem do Poznania Sej-

mu Wielkiego. Przy tym Sejmie „pose Republiki fran-

cuskiej (Caillai-d), jako przedstawiciel narodu, posiadaj-

cego najwiksze zaufanie Polaków, objby zarzd
spraw politycznych". Zarazem z lekkiej jazdy i 30.000

piechoty, wybranej z Wielkopolski, „gdzie powstania

by nie powinno", uzbroiyby Prusy armi polsk, odda-

n pod dowództwo generaa francuskiego, wsawionego
w ostatniej kampanii. Same tymczasem Prusy, w silnej

postawie obronnej wzgldem Austryi, gówne uderzenie

zaczepne trzech swych korpusów w 80.000 ludzi skiero-

wayby przeciw Rosyi, „najwikszej i najistotniejszej

nieprzyjacióce zarówno Polski, jak i Prus". W poowie
marca, w sam dzie lubu Radziwia z ksiniczk
Luiz, Dbrowski, w mundurze generaa polskiego, przed-

stawiony by Fryderykowi-Wilhelmowi, rozmawia z nim

przez godzin i myli powysze mu wykada, z aska-

w od niego suchany uwag.
Alici o urzeczywistnieniu podobnych widoków, jak

si rzeko, ze strony rzdu pruskiego nie mogo naseryo

by mowy. askawo królewska conajw^yej miaa na

celu skaptowanie samego Dbrowskiego dla armii pru-

skiej, zakopotanej wanie jaknajpeniejszem wchoni-
ciem nowonabywanego obfitego materyau onierskiego

polskiego. Ongi ju Wielki elektor by werbowa
w Rzpltej kompanie „towarzyszów" na swoich „lejb-

irwardzistów polskich". Póniej Fryderyk Wielki w woj-

nie szlskiej formowa polski puk uanów. W czasie

wojny Siedmioletniej, szwoleerowie polscy, zacignici

do armii saskiej, mocno Prusakom dali si we znaki.

Oni to wtedy, w^ bitwie pod Kolinem, amic kirasye-

rów i piechot fryderycyask staropolskim swym im-

petem, najgówniej do dotkliwej pruskiej przyczynili si
poraki. Tembardziej jednak, na wasnej skórze poznaw-
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szy tj^o bojow onierza polskiego, o pozyskanie go

do wojsk swoich troska si Fryderyk. Odwoujc si
w odezwach werbowniczycli do „szlachetnego narodu

polskiego" i „starodawnego panów Polaków mstwa", za-

penia on ludem polskim swe szeregi, zwaszcza puk
t. zw. czarnych huzarów i Boniaków. Z kolei, Fryde-

ryk-Wilhelm II, zwaszcza po drugim podziale, mocno
do polskiego zapali si rekruta. Zacz te spózawo-
dniczy na ostre z „gwardy szlacheck galicyjsk"

i tamecznemi dywizyonami uaskiemi polskiemi, oraz

z nowemi formacyami pukowemi polsko-rosyjskiemi,

I wDizoneiiii pi-zez Katarzjrn II. Wj^odrbniwszy ów
synny puk „boniacki", zoony z lansyerów pol-

skich, w wietnym stroju narodowym, uyty wieo
za insurekcja przeciw wasnym rodakom, król pruski

rozkwaterowa go obecnie na granicy województw tro-

ckiego i podlaskiego, jako pierwsz awangard przeciw

Rosyi. Zarazem tworzono z kocem 1795 r. puk pruski

Tatarów litewskich; za od pocztku 1796 ]',, z inicyaty-

wy ministra Hoyma i OberkriegskoUegium berliskiego,

podejmowano na wielk skal werbunek szlachty zago-

nowej polskiej, z nowonabytych posiadoci rozbiorowych,

do puków huzarskich pruskich.

Owó w tym kierunku, rzecz prosta, nader móg
by przydatnym tak doskonay, jak Dbrowski, organiza-

tor. Ale do takich posug on zniy si nie chcia. Tym-
czasem zosta najniespodzianiej srodze skompromitowany
przez tajne „asocyacye" patryotyczne warszawskie. Te,

wywiedziawszy si o jego poufnych dziaaniach ber-

liskich, zaczy zasypywa go niedorzecznemi epistoa-

mi spiskowemi, chwytanemi oczj^wicie przez policy
prusk. Bya to nieroztropno arcydziwna, gdzie nie-

wiadomo, czy szuka prostej gupoty sprawców, czy ma-

chiawelizmu agentów Deputacyi, krzyujcych starania

Wybickiego i Dbrowskiego, czy te sprytnej sztuki

ministeryum pruskiego, krzyujcego zakulisow robot
dworsk. Tak czy owak, skutkiem tego nastpio wio-
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^\m 1796 r. aresztowanie patryotów w Warszawie i Berli-

nie, rozgoszenie widoków prusko-polskich i wyparcie

>i ich przez Berlin przed Petersburgiein i Wiedniem.

W tych warunkach Dl)J•()^^ ski uzna za waciwe wy-
cofa si do Saksonii. Przedstawi si w Drenie elekto-

rowi Fryderykowi-Augustowi, nader askawie od niego
'

i caego dworu saskiego przyjty. Natomiast by napa-

stowany gwatownie przez przebywajcycli w Saksonii

zaciekycli stronników Deputacyi paryskiej. Ponowi
std pisemnie przed Caillardem swój projekt legionów

polskich pod opiek francusk, chociaby narazie przy

rzdzie liolenderskim. Ponowi równie prob o wstp
osobisty do armii francuskiej. Odebra jednak i na

to od Dyrektoryatu odpowied odmown, gdy jako

cudzoziemiec nie moe by dopuszczony do suby, cliy-

ba „jako ochotnik i bez rangi". Odpalony przez Pran-

cy, kuszony przez Rosy i Prusj^, a zbiedzony, stro-

skany o siebie i rodzin, na okrutn wystawiony b}^

prób.

Wtem atoli zaczy docliodzi go wieci coraz go-
niejsze o potnej ofensywie czerwcowej Jourdana i Mo-
reau nad Renem, a zwaszcza o bajecznycli postpach no-

wej, cudownej gwiazdy wojennej, wsciodzcej we Wo-
szech. Zapali si Dbrowski. Postanowi caego siebie

rzuci na kart. Postanowi ruszy do Francuzów na proste-

go chociaby ochotnika, „nie dla suby, ani stopnia anipie-

nidzA", lecz jedynie by walczy za i"zeczpospolit, uczy si,

widzie, i tym sposobem lepiej si przysposobi do su-

enia wasnej ojczynie i ludzkoci'*. Uzyska spiesznie

od Caillarda gorce polecenie do generaa Jourdana

^

a od Parandiera do ministra Delacroix. Wypoyczy so-

bie od starego Czartoryskiego, dorczone w najwikszym
sekrecie przez poczciwego ksidza Kociakowskiego, sto

dukatów zasiku na drog. Tak opatrzony, w pocztku
wrzenia 1796 r., wyjecha z Lipska, w towarzystwie

nieletniego syna Jana i wiernego Tremona, wprost ku
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anuii fraiicu.sk i ej. W poowie wrzenia stan w Dussel-

dorfie, gdzie ju zaog zasta francusk. Z trudem prze-

dostawa sie^ przez lini bojow, trafiajc nieszczliwie

na odwr(3t zepclmitej wanie przez arcyksicia varola

armii Sainbry. Pod Giessenem wpad w rce uzbrojone-

go przeciw cofajcym si Francuzom chopstwa i za-

ledwo uratowa ycie wyborn sw niemczyzn. Sta-

nwszy w Bonn, zwróci si listownie do Jourdaiia

z doniesieniem o swem przybyciu, powoaniem si na

Cailarda i prob o rozkazy. Przez przysanego natych-

miast adjutanta wodza francuskiego przeprowadzony zo-

sta wreszcie na Koloni do kwatery gównej w Diitli.

Tutaj spotka si po raz pierwszy z ^'rancy najlepsz,

najtsz, prawdziw, z onierzem francuskim, krwa-

wicym za wasn ojczyzn i zdolnym uszanowa tua-

jcego si za swoj Polaka. Po bratersku by ])owitaiiy

przez Jourdana i otaczajc go w^ietn generalicy,

Cliampionneta, Lefebvra, Bernadotta, zwaszcza za naj-

znakomitszego generaa armii Sainbry, dowódc lewego

skrzyda, ognistego Klebera. Z tym sawnym ju Alzat-

czykiem atwiej ni z tamtymi, przy cikiem jeszcze

swojem wysowieniu si francuskiem, móg rozmówi si
swobodnie po niemiecku. Byli oni zreszt obadwaj starzy

znajomi jeszcze z czasów wojny bawarskiej, kiedy mod}"

Dbrowski by suy pod Prusakiem a Klelier pod Au-

stryakiem. Jednak genera polski, stropiony zreszt za-

pewne widokiem wieej poraki Francuzów, nie móg
bez zezwolenia rzdu byc przy sztabie ich umieszczo-

nym. Co za gówna, odebra od nich yw zacht do

przepeniajcej mu ju gow myli legionowej, niewy-

konalnej oczywicie bez wyrobienia na ni zgody Dy-

rektoryatu. Tak wic, po kilku dniach serdecznego bra-

terstwa obozowego, zaopatrzony w serdeczne, szczególnie

od Klebera do Clarka, do ministra wojny Petieta, do

czonka Rady Starszych Roussego, polecenia pisemne,
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ruszy Dbrowski dalej do Parya, gdzie stan ostatnie-

go wrzenia 1796 r.

Pooenie, jakie tutaj zasta, nadzwyczaj byo tru-

dne i powikane. Po zeszorocznem pozbyciu si Prus,

zaczera poszo uspokojenie ksit domu saskiego i in-

nych, pozbycie si a nawet pozyskanie Szwecyi i wresz-

cie Hiszpanii, obok zduszenia niebezpiecznej, zasilanej

.rodkami angielskiemi, szuaneryi w Wandei, moga Fran-

cya w roku obecnym zerodkowa swoje siy przeciw

Austryi. Co wicej, moga take pomyle o zwrocie za-

czepnym przeciw Anglii. W istocie, podjto dziaania
energiczne na obu gównych terenach wojny austryac-

kiej, we Woszech i nad Renem. Kównoczenie za za-

jto si cakiem powanie myl wyprawy zbrojnej do
Irlandyi. Albowiem, rzecz godna uwagi, rzd paryskie

obojtny na krzywdy polskie, tern czulszym okazywa
si na irlandzkie. Sam sprowadza, zachca, wspomaga
czynnie patryotów i spiskowców tamecznych. Wdawa
si bardzo daleko z emigracy irlandzk w Paryu, pod
tylu wzgldy polskiej pokrewn, a zgoa inaczej, nie-

i-ównie wicej naseryo, tu traktowan. Wdawa si gor-

liwie z nieszczliwymi jej przywódcami, ze szlachetnym

lordem Edwardem Fitzgeraldem, z wezwanym potaje-

mnie przez Dyrektoryat a z Ameryki Wolfem Tonem,
którzy w kocu mieli pa ofiar zdrady i prowokacyi,

zgin od kuli, stryczka lub rki samobójczej, a dla któ-

rych tymczasem gotowano flot i wojsko francuskie,

pod wsawionym pogromc wandejskim, generaem Ko-
chem, do wyldowania na Zielonej Wyspie. Jednakowo
ponad sprawami angielskiemi wci jeszcze bezwzgld-
nie góroway duo blisze austryackie. Te za wanie
w danej chwili, jesieni 1796 r., w nader niepomylnej
nagle znalazy si konjunkturze, wobec gwatownego na
niekorzy Francuzów odwrócenia si fortuny wojennej

nad Renem. Musiao to natychmiast odbi si na nie-

Napolcon a Polska. I. 9.
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ustatkowaiiein kierownictwie politycznein rzdu dyrekto-

ryalnego. Rzd w sobie rozdwojony, midzy skaniaj-

cymi si coraz jawniej ku stronie wsteczno-rojalistycz-

nej dyrektorami Carnotem i Letourneurem, a cicymi
raczej ku republikasko-wojskowej Barrasem i Reubel-

lem, ze rodkujcym chwiejnie Lareveillerem, ujawnia

chwilowo wyran przewag pierwszego mianowicie od-

amu. Wystpowao to zarówno w dziedzinie stosunków

wewntrznych, jakote niemniej w zakresie sterowanej

zazAvyczaj przez odam drugi polityki zagranicznej. Dy-

rektoryat, zwaszcza w osobie Barrasa i Reubella, ba
si pokoju, ze wzgldu na wyschnicie wtedy fundu-

szów, ze zdobyczy ornej suto pyncych, na niemo-

no utrzymania armii, ani zajcia generaów, na wzmo-

enie widoków restauracyjnych. Ba si przecie i woj-

ny, ze wzgldu na niepomierne jej dla kraju ciary,

na moliwe wystrzelenie dyktatury wojskowej, w razie

wielkich zwycistw, na niechybne wybuchnicie obala-

jcego rzd przewrotu, w razie wielkich niepowo-

dze.
Ten wzgld ostatni w chwili niniejszej przewane-

go nabywa znaczenia, wobec doranych newewntrz
i nazewntrz czynników niepokojcych. Po zgniecionym

wiosn 1796 r. spisku socyalistycznym Babeufa, obecnie,

w pocztku wrzenia, krwawo stumiony zosta i-adykal-

ny zamach powstaczy w obozie Grenelle pod Paryem,
sprowokowany przez policy dla zaostrzenia przeciw-

nych prdów represyjnych, a to ju po nadejciu pierw-

szych wieci o porakach nadreskich. Te wieci fa-

talne oddziayw^ay przygnbiajco na nastrój umysów
w stolicy i Radach. Nadomiar grone nadchodziy wia-

domoci o przyrzeczonych ju posikach rosyjskich dla

Austryi, o raptownem wzgldem Republiki ochodzeniu

Prus, a nawet pociganiu ich przez Angli z powrotem
do koalicyi. Wszystko to razem przykadao si znako-

micie do wzmocnienia, w onie samego Dyrektoryatu,
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popieranych ju dawniej przez Carnota skonnoci po-

kojowych pod adresem Wiednia. Dla uatwienia nowych,

skuteczniejszych ni poktne dotychczasowe, usiowa
dyplomatycznych w tym najgówniejszym kierunku pa-

cyfikacyi austryackiej, podjte zostay, wedle utartej re-

cepty, uboczne rokowania pozorne pod innym cakiem
adresem, a mianowicie angielskim. Bya po temu obec-

nie pewna pochopno i w samej' 'Anglii. Dotkliwie od-

czuwano \y Londynie haniebn sabo koalicyi, odstp-
stwo Prus, dwuznaczno Rosyi, upadek powstania

w Wandei, w^asne ogromne na wojn ofiary subsydyo-

we, cikie std kopoty skarbowe. Nienajmniej te od-

czuwano w^prost gód, ogromn droyzn chleba, skut-

kiem braku dowozu zboa ze „spichrza" wielkobryta-

skiego, rozszarpywanej Polski. Wyniko std w Anglii

silne zniechcenie wojenne, uwydatnione w cigych od

roku gronych manifestacyach ludowych za pokojem,

skierowanych wprost przeciw Jerzemu III. Niezawodnie

te niektórzy mowie stanu angielscy, z gow rzdu
Pittem na czele, podobnie jak i niektórzy francuscy,

yczyliby narazie szczerej negocyacyi pokojowej. Z tem

wszystkiem jednak i sam wygwizdany przez swój lud

król Jerzy, tem zawzitszy na jakobiskich Francuzów,

i nieprzejednany minister spraw zagranicznych, lord

Grenville, widzieli w takiej negocyacyi ten tylko fortel,

iby przez wszczcie jej i zwalenie ostatecznego jej ze-

rwania na rzd francuski pokry si wobec w^asnego

narodu i parlamentu, iby przez ni zarazem nacisn
do zbrojnego wdania si do koalicyi Rosy a moe i Pru-

sy. Odpowiadaa temu najdokadniej równolega gra Dy-

rektoryatu. Tu znów chciano przez pozorne ukadanie

si z Angli nacisn do pokoju Austry, a gotowano

zarazem w najwikszej tajemnicy wypraw zbrojn do

Irlandyi. ród podobnych Avarunków nastpia teraz, we
wrzeniu 1796 r., jednakowo dwulicowa zgoda obustron-

na na wyprawienie do Parya urzdowego negocyatora
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angielskiego. Przeznaczony w tym celu soniny ze spry-

tu dyplomata, daAvny pose w Petersburgu, Harris lord

Malmesbury, przybywszy w padzierniku nad Sekwan,
wysiadywa tu odtd dla rozgonych, a skazan3'cli z góry

na bezpodno, ukadów pokojowych.

Jednoczenie w Dyrektoryacie, a waciwie w nii-

uisterj^um spraw zagranicznych, zdobyto si na inny, pa-

chncy wprost szantaem i graniczcy przytem z grub
miesznoci, pomys gry daleko dwuznaczniejszej je-

szcze, pod adresem pruskim, do której skorzysta u^miano

z posugi powolnych narzdzi emigranckich polskich.

Uoono mianowicie, równie we wrzeniu 1796 r., i to

cakiem niezawile od poleconej zarazem Caillardowi

urzdownej propozycyi przymierza i gwarancyi posia-

doci pruskich, wyprawienie osobnego, nieurzdowego
agenta tajnego do Berlina, dla zaofiarowania Prusom ani

mniej ani wicej, jak odbudowania Polski i korony pol-

skiej. Z obcesow tak ofert wybrano si wanie
w czasie, kiedy wiedziano doskonale, i o urzeczywist-

nieniu jej poprostu nie moe by wcale mowy. Wybrano
si w najniefortunniejszej po temu porze jesiennej 179t>

r., po odpaleniu nad Sprew Dbrowskiego, podczas da-

remnych tam stara sprzymierzeczych Caillarda, w obli-

czu wieych nadreskich poraek francuskich, w chwili

polubownego przypiecztowania demarkacyi podziaowej

pomidzy Prusami a spórozbiorcami rosyjskim i austry-

ackim. Nadomiar ze mia t ofert bynajmniej nie

zwrócono si najpoufniej do yczliwych kó dworskich

berliskich, gdzie rozwija swoje poinysy pokrewne D-
browski, przy dyskretnem poparciu Caillarda i Paran-

diera. Przeciwnie, z rozmylnem pominiciem tych kó
i wasnego nawet poselstwa francuskiego w Berlinie,

zwrócono si z ni znienacka, natarczywie i bezpore-
dnio, do najprzeciwniejszych owym pomysom ministrów

gabinetowych pruskich. Oczywicie rzecz caa obliczona

bya wycznie na skompromitowanie Prus, a tem sa-



ineiii, co gówna, na zaniepokojenie Austryi i tern snad-

niejsze przysposobienie jej do pokoju z Francy. Sztucz-

ka nazbyt bya niezgrabna, iby nie miaa odrazu zo-

sta odg-adnion i sromotnem zakoczy si fiaskiem.

Uyty do niej zosta aktor szczególniejszy, niejaki Dau-

dibert-Caille, niegdy za Fryderyka Wielkiego konsul

pruski w Maroku, póniej kreatura Dumourieza, pod-

rzdny od paryskiego wydziau spraw zagranicznych

wóczga po Hiszpanii i Woszech, troch szpieg, troch
rycerz przemysu, mizerny, wygodzony i prostacki. Po-

niewa za nie miano z takim skojarzy awanturnikiem

i do podobnej zaprzdz awantury roztropniejszych y-
wioów wychodczycli polskich, Barssa, Wybickiego, b-
dcych w stycznoci z uczciwym Caillardem i Paran-

dierem, zwrócono si przeto do pustych a chytrych gów
Deputacyi.

Ci skwapliwie na pierwsze stawili si zawoanie.

Wprawdzie z austrofilskiego swego dotychczas stanowi-

ska pitnowali oni potylekro swych spózawodników
z Agencyi za ich robot polsko-prusk. Skoro jednak sami

teraz zaproszeni byli przez rzd francuski do takiej roboty,

chwycili si jej oburcz, a niewiadomo znowu, czy

przez konkurencyjn tylko gupot, czy te przez ma-

chiawelsk rachub. Do, e spiknli si z Daudiber-

tem, którego wyznaczyo od siebie ministeryum, ponad

gow Caillarda i Parandiera, w charakterze doranego
agenta tajnego do Berlina. Zarazem sprowadzono go

z Deputacy, dla pokrycia jego stosunku z rzdem przez

odrbn z jej ramienia misy penomocn. W rzeczy sa-

mej, deputacyjni mowift stanu w te pdy zamianowali

Daudiberta, jak im kazano, swoim ex officio przedstawi-

cielem i wysacem. Wzili go nawet na swój koszt,

niezawile od udzielonego mu zasiku rzdowego. Poza-

tem dorczyli mu, oprócz trochy grosza na drog, trzy

kapitalne uwierzytelniajce go akty. Bj-o to naprzód

arcydziwne pismo polecajce w sprawie „przywrócenia
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Polski", na rce zdeklarowanego wroga Polaków i wszel-

kich projektów polskich, pruskiego ministra spraAv zagra-

nicznych, hr. Haugwitza. Byo nastpnie niemniej osobli-

we „penomocnictwo", upowaniajce „obywatela Daudi-

berta, osob nader roztropn" do „traktowania w mini-

steryum pruskiem" w tej sprawie, pod zapewnion ju
z góry aprobat jego ukadów przez mocodawców i na-

ród polski. Bya wreszcie najciekawsza „instrukcya",

nadajca „roztropnemu" wysacowi midzy innemi wa-
dz „skonienia (engager) narodu polskiego do uznania

królem polskim ksicia domu panujcego pruskiego'-,

przy zachowaniu tak ostro zaw^sze potpianej przez De-

putacy ustawmy majowej. Opatrzony w ten sposób Dau-

dibert, wyjechawszy w padzierniku 1796 r. z Parya,

w towarzystwie godnego siebie „sekretarza", niejakiego

Maraboulla, w pocztku listopada przyby do Berlina.

Ukrywajc cel istotny swego zjawienia si przed tutej-

szymi przedstawicielami Francyi, obcesowym zgoa spo-

sobem zwróci si listownie do Haugwitza, posa mu
wszystkie trzy swoje „dokumenty" i zada osobistego

widzenia si. Haugwitz, uprzedzony ju wtedy o obec-

noci Malmesburego w Paryu i próbach pokojowych

francuskich w Wiedniu, przejrza odrazu rzecz ca.
W porozumieniu z ministrami gabinetowymi, Pincken-

steinem i Alvenslebenem, postanowi pozby si cory-

chlej narzuconego sobie kompromitujcego przybysza.

Otrzymane od niego papiery przedstawi tedy królowi

i prosi o kar przykadn za tak „czelno". Fryderyk-

Wilhelm II, majc na sumieniu, i sam w sekrecie przed

wasnym ministrem pozwala jkodobnemi zabawia siebie

pomysami, tern mocniej teraz od nich si odegna,
uzna podejrzanego agenta poprostu za „szaleca", któ-

rego czemprdzej naley „przepdzi". Natychmiast te
obywatel Daudibert przez dyrektora policyi berliskiej,

Eisenberga, zosta wyekspedyowany z Berlina i pod opie-

k policyjn wywieziony za granice pastwa pruskiego.
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Na dobitk, aby pokry si do reszty, mini steryum kró-

lewskie niezwocznie powiadomio o caej aferze miejsco-

wych posów, austryackie^-o, ks. Reussa i rosyjskiego, ir.

Rumiancewa. Co wicej, przez swoich posów w Petersbur-

j^u, Tauentziena, i Wiedniu, Lucchesiniego, rzd pruski

posa „dokumenty" Daudiberta w dosownym odpisie

obu rzdom cesarskim, z t uwag, i „projekt tego ga-

tunku móg wylgn si tylko w gowie pomieszanej

i zasuguje jedynie na gbok pogard''.

Tymczasem pod zason tych, prowadzonych z Pa-

rya, podstpnych gier dyplomatycznych, angielskiej,

pruskiej, innych jeszcze równolegych, w rodzaju na-

mienionej poprzednio, snowanej na uboczu tureckiej,

dojrzewaa najwaniejsza, najistotniejsza w pooeniu
obecnem, zmierzajca do pacyfikacyi austryackiej. Rzecz

ta bya sprzona obustronnie, we Francyi i Austryi,

z szeregiem nader zawiych zagadnie pochodnych. Bya
popierana w Paryu przez Carnota i stojce za nim

czynniki restauracyjne bourboskie, lub nawet styczne

osobicie z intryganckim Clarkiem i wynurzajcym si
zza kulis arcymistrzem intrygi Talleyrandem, ywioy
orleaskie. Bya prowadzona rozlicznemi podziemnemi

kanay. Po niepowodzeniu Poterata, ta negocyacya pa-

rysko-wiedeska bya rozpoczynana nanowo przez kilku

zrzdu agentów tajnych, oraz za porednictwem zain-

teresowanych w jej dojciu, bo bezporednio orem
francuskim przycinitych, dworów woskich, toskaskie-

go, sardyskiego, neapolitaskiego, spowinowaconych

z habsburskim.

Z drugiej strony, austro-francuska dno pokojowa

miaa równie i w Wiedniu skrytych a wpywowych po-

pleczników w tamecznych ywioach dworskich, rzdo-
wych i arystokratycznych, przeciwnych „baronowi wojny",

znienawidzonemu parweniuszowi Thugutowi, i jego nie-

przejednanej polityce wojennej. Thugut duym swym spry-

tem i sprawnoci osobist trzyma si wci w zaufaniu

cesarza Franciszka. Korzysta do czasu z poparcia jego
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maonki, królewny neapolitaskiej Maryi-Teresy, oraz

jego ulubionego wychowawcy, Colloreda. A mia te
w rku zaprzedanego sobie tutejszego posa rosyjskiego,

Razumowskiego, byego kochanka wiekry cesarskiej,

królowej neapolitaskiej Maryi-Karolin3^ Przez Razu-

mowskiego za trafi do faworyta Katarzyny, Zubowa,

obdarzonego wieo tytuem ksicym cesarstwa nie-

mieckiego, ze skandaliczn w tym wypadku dewiz: me-

riPis crescuni honores. Liczc tdy, przy poparciu Zubowa,

na dostarczenie nareszcie sukursu zbrojnego rosyjskiego,

upiera si Thugut z wytrwaoci nieugit przy dal-

szem zmaganiu si z Republik francusk. Alici nie-

darmo ali si, „i bardziej jeszcze, ni wciekoci nie-

przyjaciela, obawia si Wiednia". Tutaj, w rzeczy sa-

mej, podnosia si przeciw niemu potna „liga, zoona
ze wszystkiego co wielkie i znaczne przy dworze, napa-

stujc cesarza, zmuszajc go do zawarcia pokoju",

a tem samem do obalenia nienawistnego ministra. Nale-

eli do tej „ligi" odsdzeni przez Thuguta od wpywu
najpierwsi dygnitarze pastwowi, ministrowie konferen-

cyjni, kanclerze nadworni, a zarazem gowy najwyszej

magnateryi rodowej, jak Rosenberg-Orsini, Starhemberg,

Trauttmansdorf i inni. Naleeli, z omiu braci cesar-

skich, trzej wchodzcy ju w rachub arcyksita naj-

starsi. Byli to: Ferdynand Toskaski, znaglony przymu-

sem wojennym do uoenia si z Francy, a prowadzony

przez zaufanego ministra swego, niegdy jeszcze doradc

nieboszczyka Leopolda II, wielkiej w domu habsburskim

powagi, gbokiego Manfrediniego; arcyksi Karol,

wódz naczelny armii nadreskiej; arcyksi Józef, pa-

lat^ai wgierski. Nalea take, a poniekd gównym, tu

by orodkiem, wuj cesarza, m rcyksiny Maryi-Kry-

styny, stary ks. Albrecht Sasko-Cieszyski, feldmarsza-

ek austryacki i cesarsko-niemiecki, a królewicz polski, syii

Augusta III. Bya to jedna z najwpywowszych wtedy

w Wiedniu, a i w Europie figur. By spowinowacony
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z caym wiatem. By wujem tecia cesarskiego, Ferdy-

nanda IV, króla neapolitaskiego, poczynajcego ugina
si przed Francy. By wujem króla sardyskiego,

Karola-Emanuela IV, ju zmuszonego ugi si przed

Francy. Za zarazem, na tyme dworze turyskim, by stry-

jem posesyonowanych we Francyi ksit Sabaudzkicli-

Carignanów, z krwi królewicza polskiego Karola i Fran-

ciszki Krasiskiej, przyszych dziedziców korony Sardy-

nii i dzisiejszych Woch zjednoczonych. By znowu wu-
jem Wielkiego ksicia toskaskiego, Ferdynanda I, go-

dzcego si z Francy, i wujem króla hiszpaskiego Ka-

rola IV, wieo nawet sprzymierzonego z Francy. By
przecie równie wujem pretendentów hr. Prowancyi,

póniejszego Ludwika XVIII, i hr. Artois, póniejszego

Karola X, dobijajcych si przywrócenia tronu Francyi.

By ojcem przj-branym adoptowanego przez siebie arcy-

ksicia Karola, stojcego w polu przeciw Francyi. B}*-!

bratem królewiczdw polskich, Ksawerego, starajcego si
o wykrelenie, jako ksicia rodziny bourboskiej, z li-

sty emigracyjnej we Francyi, oraz Klemensa, biskupa

trewirskiego, wyzutego ze swego elektorstwa przez

Francy. By wreszcie stryjem elektora saskiego, pi"zy-

szego ksicia warszawskiego, Fryderyka-Augusta, przy-

stpujcego wanie, jesieni 1796 r., po Avycofaniu swe-

go kontyngensu z nad Renu, wraz z caym domem sa-

skim, do umowy neutralizacyjnej z Francy. Za poza t
wszechstronnoci genealogiczn, ks. Albrecht, z ma-
estwa i godnoci, wydatne zajmowa stanowisko

w samym Wiedniu i domu habsburskim. Jednoczenie

ywi on niejak ku Polsce predylekcy, z urodzenia,

tradycyi dynastycznej sasko-polskiej, uczestnictwa za-

modu w wojnie Siedmioletniej, pobytu ongi na dworze

ojcowskim w Warszawie, cznoci z konfederacy bar-

sk, szwagrostwa z Krasiskimi, a nieprzerwanych wci
w porze obecnej blizkich stosunków z Lubomirskimi,

Ossoliskimi, Dzieduszyckimi, Lanckoroskimi, Moszy-
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skimi i wieloma innymi znacznymi Polakami, zamieszka-

ymi lub bywajcymi w Wiedniu. Istotnie te, obok wy-

ranego nastroju antypruskiego i antyrosyjskiego, oraz

sympatyi francuskich, przenikniony by pewnem ywszem
zajciem i przychylnoci dla spraw i rzeczy polskich.

Owó w tej to dworsko-magnackiej frondzie wiedeskiej,

a szczególnie w przylegym do Burgu paacu ks. Albrecli-

ta na Augustinerbastei, gdzie zbiegay si tajne nici po-

lityczne zewszd, a zwaszcza z Drezna, jednego z gów-
nych siedlisk wychodczych polskich, mieci si miano-

wicie punkt wyjcia budujcych na Austryi i na pogo-

dzeniu jej z Francy stara i widoków panów galicyj-

skich i polityków Deputacyi paryskiej. I tutaj take by
z drugiej strony punkt oparcia rzeczonych zamysów
i rachub pacyfikacyjnych austryackich, ywionych przez

Carnota i zwizane z nim czynniki rzdowe i stronnicze

francuskie.

Usiowania w tym kierunku ze strony rzdowej
francuskiej, dotychczas bardzo dwuznaczne i dorywcze,

obecnie w powaniejsze wkraczay stadyum. Podwalin
icli i ]'acy bytu najpierwsz stanowi musiao oczywi-

cie wynalezienie stosownej nagrody i równowanika
dla Austryi, wzamian a cesy na rzecz Francyi lewe-

go brzegu Renu i Niderlandów. W tym za celu, obok

dawniejszych pomysów odszkodowania Austryi przez

oddanie jej Bawaryi, co pocigaoby za sob cikie po-

wikania dla polityki francuskiej w Rzeszy oraz w sto-

sunku do Prus, wyaniay si teraz nowe moliwoci
i formuy indemnizacyjne, wytworzone dziki tegorocz-

nym nadspodzianym przewagom i zdobyczom francu-

skim we Woszech. Ju latem 1796 r,, pod tym to wa-
nie ktem widzenia, zostao w rysach ogólnych roz-

strzygnite przez Dyrektoryat narzucajce si naraz, no-

we zgoa, a nader doniose zagadnienie losu politycznego

ziem woskich, opanowanych i napozór wyzwolonych
z pod jarzma Habsburgów i drobnych dynastów miej-
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scowycli przez bro zwycisk francusk. Uchwalono

mianowicie w radzie dyrektóryalnej, i to gównie pod

cichym naciskiem partyi pokojowej, i te ziemie bynaj-

mniej nie powinny wróci do zamieszkujcego je, cie-

mionego szczepu italskiego, w imi jakich bezintere-

sownych hase wolnoci ludów. Nie powinny one adn
miar by obrócone „na ustanowienie jednej lub wielu

republik demokratycznych we Woszech". Natomiast

winny zosta spoytkowane, w praktycznym interesie

czysto francuskim, przedewszystkiem jako zwyczajny

przedmiot zamienny, jako trzymany chwilowo w garci

szacowny „zastaw" terytoryalny f,(/«(/e ciffpair), uatwiaj-

cy kopotliw spraw pokojowego odszkodowania Au-
stryi. Takie pojmowanie rzeczy woskich utaro si od-

td na stae w Paryu rzdowym, z drobn tylko róni-

c, w miar zmiany okolicznoci wojennych. Tak wic,
latem 1796 r., przy okolicznociach pomylniejszych,

mowa tam bya o Woszech, jako „zastawie" porednim,

t. j. o usuniciu std Austryaków, zaspokojeniu ich za

Niderlandy sam Bawary, a przeniesieniu elektora ba-

warskiego do Toskanii i Lombardyi. Teraz za, jesieni

t. r., po niepowodzeniach nadreskich, mowa ju bya
take o Woszech, jako „zastawie" bezporednim, t. j.

o powróceniu Austryakom straconych posiadoci tutej-

szyeh, niezawile od odszkodowania w Rzeszy. Tak czy

owak, z samej owej kapitalnej zasady wytycznej proste-

go wyzyskania zdobyczy woskiej na rzecz pokoju au-

stryackiego, wynikao nie*odbicie, i w koach rzdowych
paryskich, a szczególnie ród stanowczych tego pokoju

zwolenników, yczono sobie tymczasem, w stosunku do

Woch i Wochów, bezwarunkowego unikania wszystkie-

go, co mogoby przesdza z góry przysze losy tych

krajów i ludów, w przeciwiestwie do zamierzanego

pod koniec przehandlowania ich indemnizacyjnego. Dla-

tego te krzywem okiem patrzono na wszelkie tego ro-

dzaju niepodane, nazbyt krewkie kroki i zarzdzenia
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zwyciskiego wodza naczelnego armii francuskiej we
Woszech, przykadajcego si zanadto do podniecania

patr^^-otyzmu woskiego, do tworzenia rzdów tymczaso-

wych, zwizków konfederackich, kongresów ustawodaw-

czych woskich, a nawet zapowiadajcego ju coraz no-

we zbrojne formac3'^e legionowe woskie. Podobna „pro-

paganda" rewolucyjna i przeciwaustryacka na pówy-
spie wydaw^a si musiaa zewszechmiar nie na rk
w Paryu, w chwili, gdy tutaj zabierano si urzdownie,

i naseryo do ubicia targu pokojowego z Austry.

W rzeczy samej, ju pod koniec padziernika 1796 r.,

midzy Moreau a arcyksiciem Karolem, oraz równoczenie,

z pocztkiem listopada, od strony armii Sambry, midzy
Kleberem a feldmarszakiem Krayem, rozpoczy si
ukady poufne o zawieszenie broni. Byy one zrazu y-
wo popierane przez arcyksicia w porozumieniu z ks.

Albrechtem i Hofkriegsrathem wiedeskim. Byy wpraw-
dzie uchylone w kocu, dziki rozpaczliwemu oporowi

Thuguta, przez cesarza Franciszka. Lecz bdcobd
M'ielce byy znamienne, wiadczc o obustronnych, nader

powanych w danej chwili, zakulisowych prdach ugo-

dowych. Z kolei, a av cisym zwizku z powysz, wy-

sza od Francuzów inicyatyw obozoAv, wzgldem ro-

zejmu na linii bojowej nadreskiej, w samym Paryu
wynika pokrewna inicyatyw gabinetowa. Na posiedze-

niu D3'rektoryatu, w pierwszej poowie listopada, Carnot,

po uprzedniem zmówieniu si z Letourneurem, poczci
z Lareveillerem, a niechybnie te z niewiadomym napo-

zór Delacroix, zaskoczy Barrasa i Reubella kategorycz-

nym wnioskiem wyprawienia do Wiednia oddanego so-

bie Clarka, z poselstwem urzdownem nietylko we
wszcztym ju przedmiocie rozejmu, lecz dla traktowa-

nia wprost o pokój ostateczny z Austry. Nagy ten

wniosek, z pewnemi zastrzeeniami ze strony mniejszo-

ci dyrektoryalnej, uchwalony zosta natychmiast.

Ciark tym sposobem otrzymywa waciwie misy po-



141

clwójn. Mia on drog obróci na Medyolan, celem wi-

dzenia si z wodzem armii francuskiej we Woszech,
wzicia go pod kuratel i pozyskania dla wielkiej spra-

wy pacyfikacyi austryackiej, w duchu gbszych intencyi

jej reyserów rzdowych i pozarzdowych paryskich.

Nastpnie dopiero mia uda si dalej do Wiednia i tam
na miejscu wytargowa corychlej pomylne warunki po-

kojowe. Dana mu instrukcya, w przewidywaniu tych

targów, wskazywaa a cztery rozliczne postaci „kom-

pensat" dla Austryi. Midzy innemi, na samym kocu,
bya tu równie wspominana, M^zamiau za odstpienie

Bawaryi Austryakom, „cesya elektorowi bawarskiemu

dzielnicy austryackiej w Polsce i uczynienie tej dziel-

nicy (galicyjskiej) punktem zbornym odnowy pastwa
polskiego, przy pozostawieniu królowi pruskiemu wik-
szej czci jego nabytków (polskich)". „Jednakowo —
tak w tem miejscu draliwem wyraaa si instrukcya

—

nader wtpliw jest rzecz, aeby Austrya zechciaa

zgodzi si na taki projekt, gdy przymierze jej z Ro-

^^y i niech do Prus zdaj si stanowi nieprzebyte

w tym wzgldzie przeszkody". Bya to wic poprostu

pospolita fikcya przetargowa, dla podbicia w cenie go-

towej ustpliwoci na lepszych w^arunkach. W istocie

te w teje instrukcyi, na samem czele, wyuszczone
byy „kompensaty" najsutsze, zdolne naseryo skusi Au-

stry. Polegay one zarazem na ofiarowaniu jej nabyt-

ków w Rzeszy oraz zwrotów we Woszech, z zupenem
oczywicie pominiciem Polski, ow^szem z wliczeniem

nawet do „kompensacyjnego" rachunku „najbogatszych

prowincyi polskich", szczliwie przyczonych do koro-

ny habsburskiej. Dodane jeszcze byy skazówki najpouf-

iiiejsze, dotyczce w szczególnoci porozumienia si
z wodzem naczelnym w Medyolanie, t. j. przedmiotu arcy-

wanego dla caej wyprawy poselskiej, albowiem „Wo-
chy stanowi zakad (gage) pokoju". Z temi zleceniami
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niezwocznie wyjecha Clarke z Parya, w drugiej poo-

wie listopada 1796 r.

V.

Do takiego to ogromnego koowrotu, gdzie koto-

way si zaznaczone i mnogie inne jeszcze, najwiksze

i najsprzeczniejsze, istotne i pozorne, roboty polityczne;

gdzie, obok ciemnej gmatwaniny stosunków wewntrz-
nych, i w niewidzialnym z ni zwizku, kbiy si wie-

lorakie powikania zewntrzne; gdzie równolegle toczy-

y si sprawy strategii stronniczej, ornej i dyploma-

tycznej, zatargów w rzdzie, knowa paryskich, spisków

wandejskich, akcyi wojennej reskiej, woskiej i ekspe-

dycyi irlandzkiej, misyi Malmesburego do Parya, Dau-

diberta do Berlina, Dubayeta do Stambuu, Clarka do Wie-

dnia, ukadów sprzymierzeczych z Holandy, Szwecy,
Hiszpani, przyjacielskich z Prusami, Saksoni, Szwajcary,

protekcyjnych z Sardyni, Toskani, Wenecy, Neapolem,

wabicych z Angli, podegawczych z Porta, a poczynaj-

cych sam si rzeczy wysuwa si coraz bardziej na czoo
pokojowych z Austry; gdzie natomiast schodzia cako-

wicie na plan ostatni w^zgardzona, sponiewierana spra-

wa polska, najopakaniej popierana tutaj przez bezadne,

zndzniae, rozstrzelone, przedstawicielstwo wychod-
cze, — wpad przybyy nad Sekwan Dbrowski.

Rozezna si w tym labiryncie nie mia on zgoa spo-

sobu. Niewiele móg czerpa wiata od tumanionych, skó-

conych rodaków tutejszych. By tedy zdany gównie na

wasn roztropno, obrotno, intuicy onierza-patryo-

ty. Zeszed si wnet z Wybickim, Barssem i przyjaciel-

skiem ich koem. Natomiast wyklty by z góry przez

mów Deputacyi, gotujcych wanie w sekrecie podej-
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ran sw inisy berlisk. Nazajutrz po przybyciu zgo-

si si w ministeryum spraw zagranicznyci do Dela-

croix z przywiezionemi poleceniami i prob o dyspen-

s rzdow na umieszczenie przy sztabie armii Sambry.

W teje sprawie, poparty listem Klebera, widzia si
równie z ministrem wojny, Petietem, czekiem niezym,

urzdnikiem gorliwym, lecz bez wpywu i woli, byym
komisarzem-ordonatorem wojskowym, wyprotegowanym
przez Carnota i od niego w zupenoci zawisym. Sko-

rzysta z yczliwej pomocy uczynnego Rossego; pozna
si te z wpywowym naczelnikiem kancelaryi wojsko-

wej Dyrektoryatu, krtym Clarkiem. Stara si, jak móg,
zoryentowa si ród obcych sobie stosunków i ludzi.

Spotka si take na bruku paryskim z przybyym nieco

AYczeniej, dawnym posem Sejmu Wielkiego, genera-

majorem kociuszkowskim, Stanisawem Woyczyskim,
któr}^ zjecha tu wprost z Berlina, w porozumieniu

z Antonim Radziwiem i Caillardem. Woyczyski
w mocnych wci trwa uudach wzgldem odbudowy
Polski przez Prusy, przy poparciu Francyi. Odbywa on

w tej mierze czste narady z Wybickim i posem pruskim

Sandozem.

Skadajc raz jeszcze pewn ofiar tym zudzeniom,

przejmowanym wszak równoczenie, z tak skwapliwo-*-

ci konkurencyjn, nawet przez Deputacy, a nawizu-
jc skdind do wasnych wczeniejszych z Warszawy
i Berlina memoryaów. Dbrowski w tydzie potem,

w padzierniku 1796 r., obok ponowienia swej osobistej

proby ochotniczej, zoy zarazem na rce Delacroix

i Petieta zwizy operat treci polityczno-wojskowej.

Rozwija tu w ogólnych przesankach politycznych utar-

te a pozbawione gruntu widoki pruskie. Lecz w kon-

kretnym wywodzie wojskowym wyraa tgie uzasadnie-

nie jedynej prawdziwie ywotnej, a dotychczas potyle-

kro wszczynanej nadaremnie, myli legionowej pol-

skiej. Przypomina nasampierw, i nawet nieudana insu-
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rekcya Kociuszki, „aczkolwiek porywcza i opuszczona

przez mocarstwa, zainteresowane w niepodlegoci Pol-

ski, bdcobd jednak sprawia dywersy nader uy-
teczn dla sprawy wolnoci". Wnioskowa std. e tern

skuteczniejszym mógby okaza si „nowy plan powsta-
czy, skombinowany i obmylany" w ten sposób, aby spo-

wodowa Prusy do wojennego natarcia na Austry
i Rosy. Temi sowy skada da ulubionym marzeniom

statystów wychodczych. Dla dogodzenia im, napomyka
te nawiasem o wybuchu rew'olucyjnym w Galicyi,

zbrojnym zwizku polskim na Wooszczynie, porusze-

niu rokoszan wgierskich, transylwaskich i „prowincyi

zadnieprzaskich ", t. j. kozaków, o sukursach tureckich

-/\\t'dzkich i t. p. Nie wchodzc atoli zadaleko w te

mgliste materye, jaknajdobitniej natomiast postawi
Dbrowski spraw namacaln i nag „formacyi kilku koi'-

pusów ochotniczych, legionów polskich przy armiach Re-

publiki francuskiej nad Renem oraz we Woszech". Te
legiony stanowiyby na przyszo „jdro i rozsadnik

armii polskiej", któr w chwili pomylnej monaby
..uy w Polsce... dla dziaa zaczepnych, wedle planów'

uoonych midzy Francy a jej sprzymierzecami".

Tymczasem suyyby one sposobem ochotniczym u la

suit armii Republiki, pod dowództwem naczelnem fran-

cuskiem. Skadayby si z kilku generaów polskich,

wyrónionych w kampaniach krajowwch o niepodlego
1792 i 1794 r., z reformowanych oficerów niszych sto-

pni byej armii sejmowej i insurekcyjnej, oraz z szere-

gowców galicyjskich, zaciganych przemoc przez Au-
stryaków. Mogyby za i powinny te oddziay zosta utwo-

rzone natychmiast, wobec rozrzdzalnoci wszystkich tych

czynników skadowych, a zwaszcza ostatniego, szeregow-

ców galicyjskich, bdcych w rku w liczbie powanej, dzi-

ki zwycistwom francuskim we Woszech. Tam, w Lom-
bardyi, „ju od miesica"' mona byo dziaa w tym
kierunku, dezorganizujc za jednym zamachem tameczne
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wojska aii.stiyackie, zoone w znacznej czci z rekru-

ta galicyjskiego. W tym zwrocie ubocznym ku Wo-
chom, niepozornej a nadzwyczaj znamiennej modyfikacyi

dotychczasowych iys(3w wytycznych myli legionowej,

utrafione byo sedno rzeczy. Chwytna gowa Dbrow-
skiego, szczliwem wiedziona natchnieniem, bez dal-

szycli narazie przewidywa nieodgadnionej przyszoci,

poprostu przez trafny instynkt czynu, przez wyczucie

realnych wai-unków nieodwocznego onej myli wciele-

nia, w lot ujmowaa nastrczony najpodatniejszy obecnie

dla danego przedsiwzicia legionowego, a najdonio-

lejszy w nastpstwie dla wszystkiej sprawy polskiej,

wschodzcy dopiero za Alpami, nowy wielki moment
wszechd ziejowy.

Rzecz, przekazana przez ministrów Dyrektoryato-

wi, pozostawaa narazie w zawieszeniu. Tymczasem, po

dwóch tygodniach, w pierwotnej swej probie osobistej,

zreferowanej przedtem Reubellowi, odebra Dbrowski
od Petieta przychyln rezolucy rzdu, zezwalajc mu
na pozostanie przy sztabie armii Sambry. Móg on tedy

bez straty czasu jecha z powrotem do Klebera. Nie

kwapi si z tem jednak bynajmniej. Przemilcza nawet

w najbliszycli listach swych do Caillarda i Klebera

.) zyskanem ju pozwoleniu urzdowem. Niecierpliwie

wyczekiwa decyzyi w sprawie swego przeoenia legio-

nowego, referowanego z kolei, jak zawiadamia go Pe-

tiet, samym dyrektorom, a mianowicie Carnotowi i Reu-

bellowi. Byo ono waciwie przesdzone poniekd na

.niekorzy przez udzielon dyspens, odsyajc autora,

jako prostego ochotnika, nad Ren. By te bardzo mo-

e, e ostatecznie, pomimo wszelkich polece osobistych,

ugrzzoby i zgino w biurach rzdowych, zupenie tak

samo, jak tyle ju pokrewnych, cho i nie tak dorzecz-

nie ujtych, podawanych dawniej w tym przedmiocie

projektów wychodczych. Na szczcie, to najwiesze
i wyraniejsze przeoenie legionowe uratowaa jedna wa-

Napoleon a Polska 1. 10
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na okoliczno postruima, teuii wanie dniami nada-

rzona. Uratowa je jeden, cile spóczesny, wzg-ld kapi-

talm' powszechniejszego znaczenia, nic zgoa wspólne-

go z Dbrowskim, jego planem, ani losami Polski nie

majcy, lecz za to nieskoczenie bardziej D^n-ektoiyato-

wi francuskiemu lecj^ na sercu.

A mianowicie, w tym samym wanie czasie, otrzy-

mano w DA^rektoryacie szereg ostatnich relacyi wodza
naczelnego armii Avoskiej. Zdawa on spraw ze wie-
ych swych sukcesów i zarzdze wojennj^ch. da na-

tar(zy'>vio dalszych znacznych posik(iw. Zapowiada, i
niebawem „Rzym i wsz3'stkie prowincye papieskie,

Tryest i Frioul, nawet cze^ królestwa neapolitaskiego,

stan si zdobycz'' francusk. Donosi tjanczasem o po-

suniciu si swojeni do IModeny i zgromadzeniu tam se-

tki deputowanych od tego miasta, Bolonii, Reggia, Fer-

rHi\'. iia kongres republiki cyspadaskiej, powstajcej

tam z Legac}']. \vzo]'em republiki cysalpiskiej, zakada-

nej w Medyolanie z Lombardyi. Donosi, i ci deputo-

wani „oywieni s zapaem najywszym i najczystsz

mioci ojczyzny, ju maj przed oczyma wskrzeszon

Itali staroytn, porwani sa^ uczuciem patryotyzmu, roz-

pomienion wyobrani, zespoleniem wszystkich oby-

wateli bez rónicy stanu, i nie byob}^ dziwnem, gdyby

te kraje, wspólnie z Lombardy, ze swoj' ludnoci
dwóch do trzech milionów, wywoay wstrznienie po-

tne w caych Woszech". Na dobitk za zwiastowa

zarazem utworzenie drugiej legii cyspadaskiej z 2500

ludzi, która, cznie z organizowan nieco wczeniej,,

pierwsz legi lombardzk, liczc 8500 ludzi, dostarczy

„wojska zoonego z akncych wolnoci modzieców"
woskich, w sile okoo 6000 zbrojnych, pod kokard na-

rodow wosk, zielono-czerAvono-bia, i stanowi bdzie
„zacztek armii" narodowej woskiej, co niechybnie „dla

cesarza (Franciszka) i dla Woch bdzie miao skutki nad-

zwyczaj doniose".
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iielacj^e powysze zwyciskiego woelza aj-jnii wo-
skiej nadesz}' do Parya w drugiej poowie padzierui-

ka 17-,H> r. Stropij/ one niepoinau czonków i/ajlii. ty cli

zwaszcza, którz}- w tej chwili pochonici byli spiaw
pacyfikacyi austryackiej, posuwali j naprzód wszelkie-

mi tajnemi sposoby, wybierali si niebawem wyjecha
jawnie z poselstwem ugodowem wiedeskiem, a fundo-

wali rzecz ca gównie na „zastawie" woskiin, skd
w yi ar!! owywali ju porednie i bezporednie, zamienne

i zwrotne „kompensaty"' pokojowe dla Austryi. A tu na-

raz, najniezgrabniej, stawa wpoprzek przedsibiorczy

zanadto genera zwycizca. Budzi we Wochach ducha

wolnoci, niepodlegoci, jednoci narodowej, wznosi re-

publiki, uzbraja wojska woskie, szed na dalsze podbo-

je i W}'wrócenie wszystkiego do góry dnem na pówy-.
spie. Nie yczono sobie tego bynajmniej w Paryu. Nie

chciano brn ()]'eni zdobywczym dalej we Woszech.
Przeciwnie, zamierzano targiem pokojowym stamtd wy-
cofa si corj^chlej i dlatego nie kw^apiono si z wysy-

aniem tam ppsików. Wzdrygano si na ca ow nie-

powoan „propagand" za górami, bdc w sprzeczno-

ci biegunowej z wasnemi rachubami pokojowemi, na

owe proklamacye, rzdy prowizoryczne, municypalnoci,

kongresjr i republiki tameczne. A ju z najwyszym nie-

smakiem i niepokojem dowiadywano si o organizowa-

nych legiach woskich, o tysicach patryotycznych Wo-
chów, uzbrojonych dzi pod hasem narodowem i wy-
zwoleczem, a z którymi oczywicie najwikszy byby
kopot jutro, prz}^ ukartowajiem oddaniu ich z powrotem
pod jarzmo obce, habsburskie cz}^ te inne, jak wypa-
doby z handlu pacyfikacyjnego. Uznano tedy za rzecz

konieczn i nag pohamowa naleycie te niewczesne

zap(Mly. Bya to przecie spi-awa nader draliwa, wobec
najszczliwszego, jedynego fortunnego w tej chwili wo-
dza francuskiego, z którym nie wj-padao zadziera, lecz

owszem ugaska go i dla dziea pokoju pozyska. Naj-



148

dniliwszeui za byo prawowar sii; z nim o legiony

woskie, przez niego powoane do ycia, przedmiot nie-

tyko polityczny, lecz wojskowy, lecy w zakresie jego

cile wojskowej kompetenc3n'. i potrzeb, a to tenibar-

(Iziej, skoro mu r<3wnoczenie danych skpiono posi-

ków. Owó tutaj to, na szczcie, nawin si wiey pro-

jekt legionowy polski Dbrowskiego, nastrczajc pod

tym wzgldem ostatnim wcale wygodne wyjcie z tru-

dnoci.

Wystosowano tedy niezwoi-znie, pod koniec padzier-

nika 17^)6 r., w odpowiedzi na otrzymane z Medyolanu re-

lacye, szereg ostrzegawczycli i zapobiegawczycli odezw
dyrektoryalnycli do wodza armii woskiej. „Jakkolwiek

gorco pragnlibymy sami— pisa tu, imieniem zbioro-

wem rzdu, prezydujcy wtedy w Dyrektoryacie Lare-

veillere — wspomaga polot republikaski Wocbów, to

jednakowo roztropno i polityka nakazuj nam w do-

bie teraniejszej jaknajbardziej miarkowa rozgrzewaj-

cy ich ogie i wstrzymywa kroki, do jakich w pier-

wszem uniesieniu mogliby da si porwa... Byoby nie-

rnzsuilneiij... rozpala nazbyt gwatownie pomie rew(j-

lucyjny we Woszech, który mógby w nastpstwie sta

si zgubnym dla ludÓAV,' przez nas do w^olnoci zachco-

nych... Dzisiaj, kiedy znuenie wojn ujawnia si z mo-

c wewntrz samej Republiki francuskiej,... naley prze-

myliwa naseryo o pokoju, celu pragnie powszechnych,

który wszelako nieinaczej, by moe, da si osign,
jak przez rozrzdzenie czci zdobyczy armii woskiej

na rzecz ksit Rzeszy... Te za rozliczne formuy

{hase.^J, jakie moe z koniecznoci aprobowa nam wypad-

nie dla uzyskania pokoju kontynentalnego, nakazuj

nam zaw^czasu troska si o przysze losy patrj^otów

woskich, których, by moe, skompromitowaob}'- zbyt-

nie podniecenie ich zapau. Mniemamy przeto, i interes

Republiki nasze] wj^-maga, abymy utrzymywali ludy

medyolaskie, modeskie i inne w przychylnych dla nas
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uczuciach, nic ob(nvi;izujuc si(^ atoli z naszej stilony do

porczenia przyszej ich niepodlegoci, oraz bez nara-

enia icli samych na to, iby aa' przyszoci pady ofia-

r wasnego nierozsdliu lub i-ad naszych, co byoby
rzecz r(')wnie niegodziw, jak niemoraln'-. Te, dotycz-

c sti-ony zasadniczej, wymdrkowan wykadni ogóln,

gdzie mde ozdoby stylowe i gibkie amace logiczne

ukadnego wykwintnisia Delacroix czy}- si z ckli-

wem namaszczeniem „filant]'opijnem" pedanckiego gar-

busa Lareyeillera w istno arcydzieo obudy, okrywaj-,

cej najbezwzgldniejszy oportunizm i najnikczemniejszy

wj^zysk polityczny pozorami sumienia i moralnoci, go-

dnie wiecz^^ i dopenia ustp kocowy, dotyczcy
w szczególnoci draliwej inateryi legionowej woskiej.

„Widzielimy z przyjemnoci—^gosia dalej odezwa dy-

rektoryalna — organizacy rozlicznych legii woskich
i pewni jestemy ich odwagi przeciw wspólnemu nie-

przyj acielowi " . Ale— dodawaa natyclimi ast— „wzywamy
Pana do formowania tych legii, ile si tylko da, z cu-

dzoziemców, szczególniej za z Polaków dezerterów

suby austryackiej... Jeeli uznasz za stosowne przysa-

nie Ci kilku oficerów polskich, dla podegania do zbie-

gostwa patryotycznych swych spórodaków, sucych
przymusowo w szeregach austryackich, to zlecimy mi-

nistrowi wojny wyprawienie do Ciebie oficerów takich,

we Francyi znajdujcych si". Równoczenie, w osob-

nej z tego dnia odezwie, odkrywa prezes Dyrektorya-

tu, jzykiem kwiecistym trzymajcego mu pióro Dela-

(r()ix, waciwe insynuacyi powyszej znaczenie. Obja-

wia mianowicie, i ,.patryoci polscy, troskliwi o przy-

gotowanie rodków do odrodzenia swej ojczyzny, pra-

gnliby stan w przesawnj^ch falangach Republiki"

f]'ancuskiej. Oznajmia o „propozycyi, uczynionej przez

generaa Dbrowskiego wzgldem wzicia na od Re-

publiki zbiegów" polskich z armii austrj^^ackiej, co

wszake, wzbronione bdc przez konstytucy francusk
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.,okaziije si iiiewyk^oialufin". Vv'zy\va:i zateiu d(j\\'(klc

armii woskiej do „rozejrzenia si, azali nie byoby irio-

liwem skonienie rzdów tymczasowych medyoiaskie-

go, modeskiego i innycli do wzicia na swój od"
owycJi zbie,;i;(')\v ]>olskic]i.

W rzeczy samej, pi^ojekt I^browskiego, w te p<ly

przeoony z minister3aim ])od uchwa dyrektoryaln,

\y tyin te duchu narycliiniast /.;ide('vtb)\vany zosta. Po-

piesz3' o tem Petiet zawiadomi urzdownie Dbrow-
^kif^Or w wyrazach, stylizacy obudn Dehicroix al-

bo ('lai'ka zalatujcych, majcj^ch upi podejrzliwo

i zagrza ochot generaa polskiego. Owiadcza, i Dy-

rektoryat znajduje w jego memoryate legionowym „ni}^-

li zdolne istotnie uatwi patrj^otom polskim sposoby

porednie (inotji.nt^ nidirects) tj'iidzenia si nad odrodze-

niem ojczyzny swojej". Wprawdzie bowiem, wo1)ec za-

kazu konstytucyjnego, legiony polskie do suby francu-

skiej wej nie mog. Mogyby one natomiast „zosta

usfcanowi(uie przy ludach, z Republik francusk zaprzy-

janionych, a wszelkiemi silami dobijajcych si odzy-

skania wolnoci", jako to mianowicie w ziemi .. holo-

skiej, ferraiyjskiej i medyolaskiej". W tamte te stro-

ny \-sokie, nie czekajc dopiero odpov>'ied/.i, ani .,i'ozej-

rzenia si" wodza armii woskiej, tymczasem córychlej

skierowa Dbrowskiego uoono, i do nieodwocznego

z Parya za Alp\' wj^jazdu z przyjacielsk natarczywo-

ci nagli go jto.

Intencya rzeczywista Dyrektoryata, t. j. trzymaj-

cych tu prym w danej chwili ludzi, nie moe adnej

podpada wtpliwoci. Chodzio ini, podobnie jak iia-

^^'^6\ o sptanie prdu narodowo-niep(jdlegociowego we

Woszech pónocnych, przeznaczonych na pastw pacyfi-

kacyi austryackiej, tak w szczególnoci o zatamowanie

dalszego rozwoju narodowo-wojskowej formacyi legiono-

wej woskiej. Posug t wypeni niewiadomie miaa
fonnacya legionowa polska. askawie tam whinie
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dozwolone. .,po.i'edni" przynt patryotyczn askawie

ozdobione, ;i naprawd zwyczajnie po kondotyersku

przez askawc(nv i-zd.owycli pojte, zbiorowisko ocho-

tnicze polskie, wnet, przy teje pacyfikacyi, powica-
jcej ju z góry ca w czambu spraw polsk, oczy-

wicie bez haasu, bez kopotów, na zagad z kretesem

pój byo powinno. Poprostu, zamiast wojsk tuziem-

czych woskich, z któremi nazajutrz po pokoju, przy

oddaniu Wocli Austryakom, sroga byaby bieda, chciano

podstawi przybdów polskich, których nazajutrz mo-

naby ri^zpdzi na cztery wiatry. apsku mierzya po-

prostu na odrwienie.

Dbrowski wszystkicli tych tajników zgbi nie

móg. Lecz przenililiw}'-, podejrzliwy jego uniysl ^\yczu

tu pod spodem sida i zamiary nieczyste. Wyczenie
legionów polskich ze suby francuskiej, odsyanie go

z niemi do jakiclici zarodkowycli dopiero wadz insu-

rekcyjnycli miejskich woskich, i to w porze, gdy peno
ju po [*aryu kryo suchów o niedalekim pokoju

dao mu widocznie do mylenia i rozbudzio jego nie-

ufno. Siedzia on zreszt porodku cigych, jaowych
roje emigra,cyjnycli polsko-francusko-pruskich. \\' sam

[)i-zeddzie ostatniego, lcego go do Woch pisma Pe-

tieta, zoy razem z Woyczyskim, na rce Prusaka

Sandoza, jedii jeszcze „not". Mowa tu bya znowu
() odbudowaniu Polski, zwoaniu reasumowanego Sejmu

Wielkiego z marszakami Maachowskim i Sapieli, zre-

organizowaniu siy zbrojnej polskiej, pod egid prusk,

w dzielnicy rozbiorowej pruskiej, dokd jeszcze od bie-

dy trafi byo mona z obozowisk francuskich nad Re-

nem. Ale trafi zbi-ojnym czynem wyzwoleczym do zie-

mi ojczystej hen kdy z poza Alp i Apeninów, to byo
przedsiwzicie zgoa nowe, do pomylenia nierównie

trudniejsze. Jeli wita ju ono poczynao w lotnej

gowie Dbrowskiego, to przecie mione -raczej byo
dwuzi);i<zii()ci ofiarowanej w tym kierunku niniejszej
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podniety dyrektoryalnej. Tak wic pierwszym odruchem

Dbrowskiego byo podobno aclinicie si na odebran

z ministeryum wojny dwuznaczn ofert legionow wo-
sk. Natomiast \y stroskanej jego gowie migna myl
poprzestania moe lepiej na udzielonej mn o tj^^dzie

przedtem prostej dyspensie ochotniczej nadreskiej

.

Przemilczajc zuowu cakowicie tamtii i):i jwiesz ode-

zw ministeryaln w sprawie legionów, zawiadomi on

teraz dopiero Klebera o tem w^czeniejszem zezwoleniu

w sprawie swego wolontaryatn. Zapowiada zarazem, i
ju w dniach najbliszych sam stawi si w armii Sam-

bry pod jego rozkazy.

Alici tego samego dnia widzia si i rozmówi
osobicie z Petietem i Clarkiem. Usysza mocne, natar-

czywe ich nalegania i namowy. Moe dosta jz3'-ka o go-

towanej misyi medyolasko-wiedeskiej Clarka, o prowa-

dzonych przez Klóbera rokowaniach i-ozejmowych z arc}---

ksiciem, o skandalicznej wj^prawie berliskiej Daudiberta.

Za niezawodnie by zagrzany i podtrzymany na duchu przez

wrodzonego optymist, poczciwca Wybickiego, Prozora

Barssa i innych, zaknionych tak l)ardzo W3^brnicia

z papierowaj prónicy paryskiej. A on sam wszak akn
tego najwicej, ca dusz do ywego wyrywa si czj^-

jiu. Jeszcze przez noc bi si zapewne z mylami, wa-

y za i przeciw pracowicie musia. Nazajutrz mia po-

stanowienie gotowe. Zgosi si do najczynniejszego po-

no w tych przeprawach Clarka i poda mu do wiadomo-

ci na pimie „rezolucy, jak powziem, udania si do

armii woskiej". Bieda jeszcze bya z wj^ekwipowaniem

si na wyjazd, gdy rodki wasne do cna byy wyczer-

pane. Na szczcie Potocki i Sotyk nadesali w sam raz

z Wenecyi kilkaset duka,tów, skd cz wiksz na

fundusz podróny uyto. Uoono naprdce rodzaj in-

strukcyi na drog: nakrelono listy polecajce do wy-

chodców weneckich. Poczem, w towai-zystwie Woyczy-
skiego, Tremona, synka, po pótoramisicznym w Paryu
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pobycie, bez dalszej ju odwoki, w pierwszej poowie
listopada, opuci Dbrowslti stolic Francyi. Przez Troyes

i Langres sliierowa drog na Szwajcary, z duszjaii
w Bazylei popasem, gdzie widzia si z przyjaznym
Polsce Bartlielemym, w Genewie i w Chambery, gdzie

widzia si z równie yczliwym starym generaem Kel-

lermannem, dawnym oficerem lionfederacyi bars:iej. Std
dalej, przez szlaki górskie, tonce w topieli jesiennej,

3ub chAvycone ju zimow lizgawic, najoszczdniej,

a wic najpowolniej trzytygodniow odprawiajc podró,
na nieznane soneczne poda poudnie.

W samym pocztku grudnia 1796 r., ubogo, nie-

pokanie, frasobliwie, wjeda Dbrowski do kipice-

go Medyolanu, stawi si przed wodzem naczelnym
armii woskiej, generaem Bonapai'te.





PRZYPISY.

(Stf. II) .\apn!eoii a Polska: lAikasiski, Zapi>ki wlusiior.

w Scblusselburgti, wrzes. 1803— stycz. 1804. „e Napoleon oszuki-

wa Polaków dla wasnej korzyci, to nam powtarzaj milion razy

w rónych jzykach, \\vrh leniii wierzy, kto chce; tylko Polacy,

których to hliej interesuje, nigdy temn nie uwierz", tame. Por

Askenazy, l.ukasisisi. i (190S), 202.

(Str. IS sq.). Frecedensa polsko-francuskie: A skeriizy, Francya

a Puiska, Wczasy hisior. II (1904): Dwa stulecia. I (1901): D. letz-

te poin. Konigswahl (1S94). passim.

(Str. 2.3). Katarzyna aux braves Corses. detensenrs de leur

patrie et de la liberte, et en particulier an genera Pasuilc de Paoli.

Petersb., juin 1769: .^[onsienr, s"opposer a Toppression, defendre

et sanver la patrie ij'nne usurpation injuste, combattre ponr la li-

berte, Yoiia ee que toute TEnrope vons voit fairc coiitiiiucllement

depnis bien des annees. 11 est du (levoir du genre humain fle se-

courir quiconque temogne des sentinients anssi nobles, aussigrands

et aussi atureis-'. Sbornik rnssk. istor. obszcz., X (1872). 342 sq.

(Str. 24). O polityce Choiseiila wogóle, eó flopiero polskiej

w szczególnoci, brak dotychczas znpeni(i opracowania ródowe-

go. Dumouriez, .Men). (1795); ])0 powrocie z Polski, w zidoiiyni mi-

nistrowi wojny, Monteynardowi, Tableau specnl. de IMuirdiie, lVvr.

1773. sam surowo ijotpi poowiczn pomoc francusk, udzielon

Harzanom, zdoln jedynie ..les pn-cipter plus yite". Por. Chnquet

Dumouriez (''!)Uj, 30: ta ksika sumiennego badacza, gdzie. 19 sq.

Barzanie traktowani s jako „nne tjande de voleurs, une tronpe de

bandils" i t. p., jest ciekawem spóczesnem odbiciem zaprzeszo-

wiccznych uprzedze francuskich iirzeciw Polsce. Por. Pouget de

Saint-Andre. Lc gener. Dumouriez (1914), sabe, apologetyczne. lecz

przyrmjmniej bez wycieczek anlyprdskich. 14 sq., 306. Rev. crit.
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(JOl+l .\'' 28, (lyjó) ,V 1. yioiiH'!!!!. Lettrcs |iai-ticiil. sur ic> aff. Ho

Polugnc CII 177] cl 1772 (LSOSj.

(Str. 25 SI].). Muitaz. St-unislas Poniai(»\vski et Maur. Glay-

re(18i»7): i)or. Askciiazy, Korespoiidenl Stanis]awa- Augusta, Wczasy
histor.. I (1902). Meinorie delia vita c deile ])eregriiiazicMii de] Fio-

reiit.ino iMlippn \hv///.vA... agentt' doi Re Stanislao di Polonia.

I (JAigatui, !S4.yi: lo pamiiniki pisane 1810—13. w pó/iiyin .ju wie-

ku, s .jednak ^vaIle i iiaogól do dokadno. DWnconn, cipiono
Pialtoli e la l^cdoiiia (191Ó}, 21sq.:s tu i)i'z.\czyiiki ciMinc. lecz licz-

no te nieporozumienia i bdy, i-a ])ocz'-i t,l(7inaczy si po-

iniortnom Avydaniom tej Icsiaki. Listy K. X. Sapiehy z Parya
1774-0. Athcnenni Iii riSól): ICa.j. Wgiorskiogn. Yoyage 1779— S-4.

Por nimo de Cr(jn.\\ Shun ciiii',-^, Hi.H sq.. o ..(jual ro i'oloiiais, (pialro

Potocki, (jnairo palat iiis- i zapewne Ignacy, Kajetan, Jan, Szczsny);

Polak w Pai-yu (17'^7): .\.-krnazy, Pary pi-zcd stu laiy, Stndya
hist.-jvryt. (1897).

Riilhicre. Ilist. de ranarchie do Poiogno (1807): olcoiicznoci

tou-aiz.\"sz;p',' i ej edj^cyi. dokonanej z ruzkazii Najioleona. oh.

w ksidze trzeciej. Napoleon u Ksistwo Wai-szawskie. Por. J?ap-

ports et disciissions do Tlnstitiit de Fram^e sur los prix decennanx

fnoY. 1810). 14 sfi.; Knlhiero. ()eiivrcs (1819). Nowa edycya „Anar-
chii'-, staraniem Ustrowskiego (1864), uzupeniona, zreszt do
skp i ulamkowd. z ohszoiMioj rkopisomnej spucizny ]iolskiej

po Kuiliierze; by on w I^ilsoe pod walcru. 17(12 i 177(); o potrzeljio

monografioziiogo ojtracowania poz(.istaycli ])0 nim odpisTiw i ko-

i-esjinndoiicyi. doiyczcyci Polski, AYczasy liist.. I, 1 Hj s(|.; Lotzto

Kiinigsw., i:)2 sq. l-'argos. Instructions. l\)logne, 11 (1888|.

Hernardin do Saint-Picrrc: prz.\"daaby sio monografia o jego

przeprawach i pismacli polskich, na ])odstawie dochowanej korespon-

dencyi jego z 15roteuilem, Rulhierem, Radziwiami, Czartoryskimi

1 t. d. Przyby on 1763 do Kosyi; por. jego ciekawy, ho najwcze-

niejszy w tym rodzaju. Projet ... d'uii jiassago aux ndcs ]iar

la Russie. j)r('sente a S. M. rim])er. Cathorino IK Oenyr. compl. do

J. TI. liernardin de St.-Pierre. I (1833) 392 sq. Stamtd zjecha do

M'a!'szawy. za bezkrólewia 1763 4 (Aime Martin. I-^ssai sur la vie

de Bernard in do St.-Pierre, 90 sq., i za nim wszyscy biografowie,

mylnie odnosz ton pohyt w Polsce do 1769 i konfederacy bar-

skiej). Wyszed z Warszawy z Karolem Radziwiem; bi si na
Litwie; wzity, lecz zaraz wypuszczony, wróci do Francyi. Polska

jego bogdanka, „princesse M.", bya zapewne Marya, córka Alber-

ta Radziwia (jeli nie siostra ks. I{arola, awanturnicza Teofila

Morawska), por. Ivotubaj, Galerya niew. (1857). 369, 4.59, 479.

W Voyage en Pologne, 328 sq.. obok fantastyczn.ych wiadojnoci
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a zwhi.szcza '•yn% ilajt' iicniaftliii de Si.-lMerre iMmue szi/zcgóiy

obyczajowe; surowy dla itiagnatfM*yi, jiogardliwy dla Icróla, lulerzo-

iiy gównie ndz wlocJaiistwa, a i drobnej szlaehty deptanej

przez panów. Polskie te swojo wraenia inógl: on i)ónicj komnniko-

wae Itoussowi, z którym w cisej yt przyjani, oraz l?onaparte-

rau, który go ceni i odwiedza za Konsulatn. Jego liapitalny Vienx

paysan polonais, Oenvr., VI, 327 sq.: „liespectable souveraine (Ka-

tarzyna), de 'a liberie et des terres! voila mes instrnotions": ale s
i tu. obok miesznoci, bolesne szczegóy prawdziwe. Zreszt gor-

sze jeszcze nonsensy, a ju bez promyka prawdy, wiadczce
o cigej dodzidiiia smutnej igiiorancyi rzeczy polskich, mieci
subtelne skdind studyum o iiernardinie St.-Pierre, pióra najwie-

tniejszego pisarza Francyi spóczesnej, a uczonego akademika,

Anatola Prance^a, Genie latin {1913), 213, z powodu pol slch jego

przyg()d: .,l^adziwit, palatiu de Vii na, un geant, un sauvage, vetu

de la pean (Pun ours (ju'!! avait touffe dans ses bras, sortit des

forets et appela a la liberte la patrie... a. Varsovie les seignenrs,

au milieu do lenrs janissaires, de leurs spahis et de leurs uhlans"

t'tc. Por. mme Abi-ants, Mem., X, 193 sq.

Cruillois, Uabaniset ies ideologuos (1894), 49 sq. Cabanis do

Ivó!ichei'a, Var90vie, 2 nov. 1774: „nos abus valaient mieux ijue les

loic de cf inallieiii- eux pays". Uprzedzenia Cabanisa i jego koa
t. zw. „ideobjgów", wzgldem Polsi nie byy bez znaczenia wobec

ich wpywu na konstytucy i rzdy Dyroktoryatu, a nawet jako

ojiozycyi za Konsulatu i Cesarstwa. [Jaudean], Ijettres hist. sur

Tetat actnel de la Pologne et l'origlne de ses malheurs (1772); ba-

wi on w Polsce 1768— 9. Mably, Du gouvern. et des lois de la Po-

logne, pisane pierwotnie 1770—L lecz wykoczone znacznie pó-

niej, wydane bezimiennie (17S1), dla wyprzedzenia pomiertnej

publikacyi dziea Roussa o Polsce. Mably byl w Pulsc*- 1776;

ob. jego Situation de la Pologne en 1776: iUuKiuot des poli-

liiiues (w Krakowie, 177(5); Guerrier, L'abh(' (l'> Mably (188t)), 168 scj.;

por. Askenazy, Studya histor.-kryt., 15 s^.; Listy Mablego, Iuvart.

hist. (1900), I, 229 3(i.

Ijouyet, Amours du cheval. de Paublas (1785 - 90; paradue

stroje polskie, rysunku Demarna, w edycyi ilustrowanej, an VI);

pocieszne opisy okolicy Czstochowy, porwania króla, zgonu „Lo-

lioiski" (std przesza ona do popularnej opery Cherubiniego), zgonu

„Pulauskiego" w Ameryce, jego mowy przedmiertnej i t. p.

Fantazye polskie LouYcta nie s bez znaczenia, ju ze wzgldu na

blizki jego stosunek do yrondy i wpywowe stanowisko w klubie

Jakobinów^ i Konwencyi. Byo to waciwie w literaturze piknej

francuskiej pierwsze poczytniejsze spoytkowanie tematów pol-

skich od czasów Rotrou i jego, zreszt tylko fikcyjnie polskiego
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„Vi;'iic('Sl;xs'' (164:7). skazain>f<o |>rzrz ojc;i, kru\i\ ,,l.:,iii i~ia~--, syn-

nej roli Tahny: pnr. n N'/; .-z!iii-r- ir.yaui .\:;.;i" 't-Mia. luiiie Abran-

les, .M('in.. V. !]M.

Oli'. 'J."^). \'oltiira i^7.q<\-: j];;j)aei lui Pulsk. /. powudu

.sprawy dysydeuckiej, harskiogo Ziniachu na Stanislawa-AngusLa,

pierwszego podziau i t. p.: jego porhlebstw.i dla carowej, „Notre Daine

dc P('!ei-,-l)uiir.>i;--. i-.\'iuoai i pr,,<z. w Ueuvr. i Correir^poud.: por. np.

cyniczny list jego dn I\atarzyny, aout 177l1, >: powodu v.'zicia

przez Rosyan Czstorhowy; biera ('ii zrcszi pienine od niej

zasiki pod rozmaitemi pozory. Theshy de i')clcoi!r, Journal d'uri

officier- francais au seryice de la Confed(''ratioii de Pologne, pris

jiar Ics !v'nsscs el reie,ij;ni' ni Sih/Tie i'77t)i, > \'(.dtairze, e z Ro-

syi „ii n'en a connn an \rai que les i'unbies"; a mnsiao gO sluaJ-

.-•iwo \'oitaira dotknai- '"ii)i)ai'dziej. e sam by] wiadkieu) naocz-

nym rosyjskich w Polsce okrucieii:-!\v: ])n]\ wycig z Mtim. Tliesby

de Belcouri:!. ogl. w I.ettr. jtariic. (]t' Yioinnil, 88. o pukowniku

1 i<"\vi(/ii. w którego rce on -i dusiai: „ii avait fait coupcr les

maiiis an.\ uns (wzitym do niewoli konfiMleratom), les pieds aux

autrcs. a ijuelquesiins los parties nalnreiles, (in'on leurmit ensuite

dans la bouche; i) faisait mettre en pieces. par ses cosaques, ceux

dont la figur lui dplaisait; tontos ces horreurs s'executaient en

sa pn'^<ciii-"."

tj stusuiiku \ultaira do :-ic:v>>zi'gii podziau wiadczy list

synnego póniej ])ublicysty. wicdy niJodegu jeszcze, ofiarujcego

swe iisiugi pisarskie emigrantoin i)a;-kini, Aiallet du Pana, Genevo,

4 iii'i. 1772: ,,Un rei)ul)]icain, penetn' 'in rcspcct pour votre lieroTsme

<o vt'\v<- raiisi- (pii csi rrlle (!e tons les ('la^^, ">'' \ous demander

de liii peiMiieltre de la iaire connaiire... Cesi sans doute offrir

l)ieii jieu a une defense honorable que des griffonages de cabinet;

ce n"cst. pas des Jigncs qui vons reiidrout ','.* lois et votre patrie",

elles ]irouveront du moins qu'on n'a pa- vu avec insensibilite

l'oppression el la calomnie. Toute 'Europe est abren-nc des pla.'--

mensongf^s de gazettes mercenaires; ])ardonnez-moi. si jnes etfort.-?

reulent juslitier la liberl... Sinnent je vo:s le Nestor de I^erney

qni r-.\ (ians mon voisinage. Sa devotion a Sainte Cat.herine de

J^'iersbourg et aux pelerinages de ses brigands a brevet, Pa rendu

deraisonnable sur les affaires de Pnlogne. II a sali sa plume,
a vous fletrir. Je tache de lui rendre eet ajiiour de la verlte qui

ie earacterise; j'espere qu'il cesseia d'elre injuste et que ]'apOtre

de la tolerance voudra bien revoir et corriger un cunrage eutre-
pris pour des bommes contr les sanvages de la Xeva.,. Je ne de-
mande pour prix de mes iravaux et de mes inientions que de (vous)
faire agreer ies sentiments dun bomme qu! iTa que les lois i)"nr



159

inaitre et iiui voiu!fait avoir du sang a \(T,-or pnur coUes qiu.' vnii-

avez defendiies". Zetkn si oji poprzedni(» ze spraw bar.^k przez

spotkanego we Frankfurcie Karola Kadziwila i ju wledy otrzyma
„(tuel(iues instrnctions'-; tu jest punkt wyjcia póniej-^zycli jego

z Polsk stosunków. W kadym razie pikne to wiadectwo z po-

cztków Maiiet du Pana; w tym genewskim jogo licie jest tchnie-

nie Koussa.

Rousseau, (_'onsiderations sur le gouvernement de Pologue,

pj>ane 1772, ogl. pomiertnie z pewnemi opuszczeniami (1782), uzu-

penione (1801 i liczne póniejsze edycye). Por. Askenazy, Studya

iist.-kryt., bSsfi.; Listy Roussa, Bibl. Warsz.(1898),I, 44-3 sq. [przedr.

w Rev. des revues (15 avril 1898); Rev. d'hi8t. litter. de France, \' (1S'.>S);

Annales J. J. Rousseau, VII (1911): l^,uliet. du bibliophile (1912)].

Orygina, i. j. wasnorczna minuta Roussa. mieci liczne przekre-

lenia, j)oprfiwki, dopiski, bd w tekcie piórem, bd in mar-
gi7ie oówkiem, jego rk; na ostatniej stronie, równie jego rk,
koncept listu do Wielhorskiego: „J'ai obei, monsieur le comte,

a vos ordres. et voici mon offrande a votre patrie. Mon coeur la

lui fait encore plus que ma plume... Je ne youlais d'al)ord que

vous offrir quelques reflexions que yotre lecture m'avait suggerees;

elles se sont multipliees en avancant, et ont entin produit Tenorme

caliioi- ijue je vous envoie... Je Yons en fais mes excuses et me
tlattc ue vous me pardonnerez mes rabacheries...'".

Kouopczysld, J. J. Rousseau doradc Polaków, odb. z The-

)ni(ly pol., 1 (1913), z powoaniem si na rzekomo „jedyny wasno-
rczny egzemplarz'*, z muz. Czartoryskich (t. j. na nie przydajcy
nic zgoa do znanych druków, wlasnor. czystopis, dany przez Roussa
Mich. Wielhorskiemu, a przez syna, generaa Józ. Wiolhorskie-

go, podarowany 1804 do zbioru pamitek Sybilli), przy braku nato-

miast niezbdnych wiadomoci o biografii, pismach lioussa i do-

tyczcej go literaturze, a oczywicie te o wywymienionym pod-

siawdwym autogratie-minucie, jest bez wartoci. Tak samo—Szyj-

kowski, Myl J. J. liousseau w Polsce XMII w. (1913), zamiast v,-y-

kadu niedostpnej autorowi „myli" Jana-Jakóba. zawodowa, bez-

duszna, nawti niekompletna kompiiacya bibliograficzna.

t^Str. 2'i), D'Alembert do I^atarzyny, 30 oct., 31 dec. 1772.

wstawia si za zesanymi oficerami francuskimi; odmoMjia o.lpo-

wicd Katarzyny, janv., 20 fevr. 1773: .,j'en ai besoin pour ijitro-

(liiire les belies maiiieres dans mes proyinces", Sbornik,

XIII (1874), 279 sq., 309. Do czego dochodzili patni przez Kata-

rzyn pismacy francuscy, najmowani do zohydzania ograbionej

Polski, okazuje iip. brudny bezprzykadnie paszkwil L'oraQg-outang

(rEuro])e. on le Polonais tel qn'il est, ouvrage metnmlifiuo qiii
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a rapporló uii pi'ix iThistoire natiirclle eii 1779, 23, 55, 04, n7 <ii.

„ia Pologiie n'a i|iriiii peupic d'csclaves aii dedans... clie profaiic

lo nom de Kepul)liqi]('" i I. d.; ciekawa tu napa na generaa

ziem pod. Czartoryskiego i bislaii)a MassaLskiego o spi-owadzoiiio

stu reformowanych oficerów francuskich do Polski.

(Sir. 32). Lauzuna Legion des volontaires trangers w Ame-
ryce liczya 600 ludzi; Uzdowski suy tu w pierwszym szw;i(lni-

nie; Micszkowslci, capitaine-commandant, i Grabowski, premier lieu-

teiiant. w drugim; por. Noailles, Marins et soldats trancais t>n Ame-
riiliie 177S-S3 (1008), 01) s(|., il9 sq. O zgonie Puaskiego lak wy-

raa si Estaing, Itclation du siege de Sarannah: „Puaski eut la

cnisse percóe de part en part d"un conp de hiscaieu doufc ii mou-
rut... ia mort du tres brave genera Puaski, ai'rivee par sa faute,

en se placaut oii ii ne devait pas encore se i^urter". Jan-Kwiryu

Mieszkowski (wedle wlasiior. -wego meiuoryilu, 21 oct. 1793), uro-

dzony 30 marra 17-ti w lvar''zewit'; wstpi 1 stycznia 1761 jaku

(•avalier dans les uhiaus polouais; zacign si 1 stycz. 1766 jako

ochotnik do Le^gion ue Oonflans (gdzie. ka])itanem instruktorem by
wt,edy lvellermann); towarzyszy l.aiizuuowi do Warszawy, por. .au-

zuti, Meiii., 190; kapitanem huzarów w vo!outaires etraugcrs de !;i

marin, 1 list 1778: kawalerem w. Ludwika, 25 czerwca 1779 (za

kampani w Senegalu); z legi Lauzuna, j. w., oilby kampani ame-
rykajisk 1780-S3; szefein szwadronu. 24 maja 178S: i)0(tpulkownikiem

puku 5. luizan)w, 1 stycz. 1791; adjutantem-])n]koAvnikiem przy

LauzHnie-liirniiie, 29 lip. 1792; marechal-de-camp przy armii i'eii-

skiej, 20 wrze. 1792; przeniesiony do armii woskiej, 27 kwiet. 1793;

do armii COtes dc la Rochele, 17 czei'wca 1793, jako dowódca d.v-

wizyi po generale lioulard; ze swym oddziaem 5.000 ludzi pobity

wAYandei przez Lescura pod Saint-l''ulgent. 22 wrze. 1793; zawie-

szony w komendzie i zastpiony przez generaa brygady Dntruy,

10 padz. 1793: dymisyonowany 7 maja 1795; umar w V'as3y (Hante

Marne) 27 lut. 1S19. Lauzun do Taleyi'anda, 11 dec: ..i me serait

do toute impossibilite de me passer de cet offieier (Mieszkowski)",

18 dec. 1791: „Mieszkowski. Tliomme le plus sur, le plus sag qu(^

je connaisse et qui m'est parfailement devoue; sur un moi de moi

i irait au bont du monde sans faire une o)jection", Lort de Srri-

gnan, Corresp. intime de Lauzun 1791-2 (1906), 31, 69 sq,: Pallatn,

Corresp. dipom. de Talleyrand, missiou a Londrcs (18S9), 51 si|.;

Chassin, La Vendee patriot, Iii, 110; Charavay, Corresp. gener. dc

Carnot, III (1897), 207: Baguenier-Desormeaux, Keber en Yeudee

(1907), 102, 112 sq., 166 (par dat odmiennie ])odanych). O Ivaro]u

Szczygliskim (?), dowódcy 7. puku strzelców konnych, w subie
franc. od 35 lat, skasowanym 1794, por. SKakowski, Polonais en

Egypte (1910), 49 sq.
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fStr. 33 si|.). Asktii.izy, .-j-rawa \\>-elui(lnia przed wielkim

sejmem, Dwa Stulecia, i. Oferta egipska: Józef II do MercyegO

7 dec. 1782: „l'Eg,ypte, selon mes observations faites deja depuis

qiielques annees,... a fait Tobjet des speciiations de la France; et.

effectivement, si cette province riche, fertile et coramercante par

e!le-meme, deveiiait une colonie francaise, dans pen de temps la

France, moyeniiant le port de Suez,... serait la maitresse de tont le

commerce du golf Persiue et des grandes Indes. L'acquisition

projetee de TEgypte porterait le coup le phis sensible au com-

merce de TAnglelerre*, Arneth-Flammermont, Corres]). secrete du

cte de Mercy-Argonteau avec l'emp. Joseph et le pce de Kaunifcz,

I (1889), 139 sq. Istotnie Choiseul myla o zdobyciu Egiptu ju w 1769;

stosowny projekt w nastpstwie zoy Vergennowi gony w rzeczach

Wschodu agent pisarz, baron Tott, w Paryu, w 1776; ponowi t
myl Saint-Priest w 1777. t. j. za ówczesnej bytnoci w Paryu
Józefa TI, który std widocznie powzi poviBysz wiadomo.—O wi-

dokach Katarzyny na Egipt, Choiseul- Gouffier do Yergenna, Const.,

U mars, Yergennes do Choiscul-Gouffiera, 14 juin 1786; Vergennes ju
wtedy mocno by zaniepokojony tajnemi stosunkami bejów egi})skich

z Rosy; ..le quart de mamelouks des nouveIIes maisons se compo-
sait des Russes, le reste des Georgiens et des Circasslens; Ibrahim

bey faisait venir de Russie 500 mamelouks"; Charles-Roux, Les

orlgines de rexpódition d'Egypte (1910), 37, 63, 178 sq. Tajne sto-

sunki ros.yjsko-egipskie znacznie jeszcze wzmocniy si w przede-

dniu i podczas drugiej tureckiej wojny Katarzyny, jak si okazuje

z obszernej w i^v m wzgldj.ie korespoinlencyi dyplomatycznej i woj-

skowej rosyjskiej, instrukcya tajna admiraa Greigha, Kronstadt,

6 mar. 1788, nakazuje korsarzom rosyjskim na morzu ródziemnem
nie tyka okrtów egipskich i odrónia je od tureckich; akcy poli-

tyczn w Egipcie prowadzi ze Stambuu pose rosyjski Buhakow
przez Aleksandry, Damiett i Kair; staym agentem rosyjskim
w Kairze by Rossetti. Ju podczas wojny przyby ze szczególuemi

penomocnictwami i wasnorcznem pismem Katarzyny do Ismaela
beja p^.dpukownik rosyjski, baron Tonus; gdy jednak Porta, wy-
krywszy jego obecno, zadaa sprowadzenia go do Stambuu,
bejowie, obawiajc si wykrycia stosunków swoich z carow, zadu-

sili go w Kairze, w listop. 1789; Rossetti do hr. Mocenlga (rezydenta

rosyj. w Pizie), le Caire, 7 janv., 27 nov. 1789.

Instrukcya Yergenna dla Yeraca, 6 mai, 1780: „la plus grand
panie des exportations de la Russie par cette voie (morze Czarne
i Dardanele) tourne a notre profit. Cest un vaste champ ouvert

a notre Industrie francaise... ii en doit naltre un rapprochement
d'interets entre les deux nations (jest to punkt wyjcia dnoci
prorosyjskiej, a wraz antypolskiej i tureckiej, w polityce francu-

skiej, a do doby najnowszej)... La Pologne..., ce malheureux pays

Napoleon a Polska. I. 11.



162

deYenu ie Joiiol dc ses yoisiiis, di-niombre en partie, prel a iie plus

exiyter s'iJs potiyaiem .-,i(r( rcier (;ncore pour coiisommer sa ruin

n'a plus, pour ainsi dire, qu'a choisir entre ses oppresseurs. Toute

speculation sur son sort a venir devient superfiue... En tout, la

Pologne n'exige de la part du ministre plenipotentiaire du Roi au-

cuncs demarches, vu qu'elles seraient infructueuses et peui §tro

dplaisanlcs a l'unc dc- \r,,\< puissances ou a toutes les trois",

Ramhaud, instructions, Russie, II (1890).

(Str. 37 sq.). Askenazy, Przymierze polsko-pruskie (1900);

Lord. The second partition ot" Polaiid (i 915). \Vdanie si Maryi-

Antouiny: Mercy do Józefa Tl. Pari?. 14 nov. 1788: „Ie cabinei de

Yersallles est futui decide a ~ :iii\ demandes de la Russie

d'une garantie de la Pologne (-.oiiin' h'< projets du roi de Pru.sse;

la reine a bien saisi cet objct el y est iiitervonue utitemeut".

Arneth Flammermont, Corr. eecr., U (1891), 188.

(Str. -10 sq.). Descorches: jogo instr., 9 mai 1791: „eviter soi-

gneu.<('iii('iii de ue lieri lu-oiKMicer i\\v puisse annoncer que S. M.

yeuille [ireudjc une part direcie aux affaires ni interieures ni exte-

rieures de la Pologne", Farges, Instr., Pologne, II, 314 sq.; Kukie, Próby

powstacze, Monogr. XIX (1912), 61 sq.: zaszczytne o nim wiade-
ctwo wroga, Koczubej de Wuroncowa, Const., 20 mars 1795: „Des-

corches est pleni d'esprit et de ressources, avec uno grand habi-

lete en affaires", Areh. Woroncowów, XIX (1879), 49. — Bonneau

jego memorya o sobie, Bonneau. ci-devant consul geoeral et charge

d'aff. en Pologne, not au Premier Consul, Paris, 28 mai 1800; do

Talleyranda, ib.; Masson, Le departement des aff. etrangeres pendant

la revolution, 1787-1804 (1903), 167 sq.; Sbornik, LXX (1890), 682, 725;

NieuR-ewicz, Notice sur ma captivite (1843); Kraushar, Bonneau (1900;

myki w datach); por. niej t. II, III. - Parandier: podejrzenie, rzu-

cone na niego przez Kalink, Ostatnie lata Stanisawa-Augusta, II

(1891), 280,—faszywe; zdradzali Ign. Potockiego do spóki Aubert

i Aloc; Kukie Próby powst., pass.; Skakowski, O kokard legionów

(1912), 183 sq.; Parandier, Notice des services de mr. P. dans les af-

faires de Pologne, Wilno, 1812.—Aubert: wtar si do zaufania Ignac.

Potockiego, dziki swym stosunkom wolnomularskira; posiada naj-

wyszy stopie, kawalera Rose-Croix, por. ukasiski, I (1908), 210:

jego reiacye warszawskie, bez wartoci, bo ukadane w myl poselstwa

rosyjskiego, Farges,,ll; Dembiski, róda do dziejów drugiego roz-

bioru I (1902), NN. 455 sq.; uniski, Wspominki (1910), 129, 350 sq.

Parandier, Notice, j. w., mówi o staraniach Descorcha, by pozby
si z Warszawy szpiega Auberta, który jednak, „protege a Paris", nif

da si wysadzi. O dawnoci i cigoci jego roli szpiega rosyjskiego

w Warszawie wiadczy nastpujca o nim zapiska rekomendacyjna



Miukowa, Pet., 1793: ,,Mr. Aubcri, avocat, au parleo.eiit, (luitta le

barroau pour venii' a Varsovie, en ualite d'agent de mesdames de

France pour radminjstration des biens (|u'elles y possedent par laur

merc. Apres le depart de mr. Hennin, dernier ministre de France

en l'i.iogne, U fnt charge de correspondre avec le ministre des af-

fairts eirangórc?, ce dont ii s'acquitta pendant dix a douze ans,

a la :^aiisfai-t!':'n de mess. de Yergennes et de Montmorin. Pen-

dant ce temps ii fut constamment attaciie a la personnc de mr. do

Stackelberis et constamment devoue aux interets de Sa Majeste

Impiiale. .Successiveme;it iJescorclies ayant ete envoye comme
ministre, Auhcrt fiit nomme secretaire de legation, avec 600 du-

cats d'ap|>ointcmeiit. Mais ses principes etaient trop en oppositioii

avec ceux de cel onvoye, pour qu'il put vivre bien avec lui. Des-

corches comracna par le maltraiter et finit par le faire destituer

et remplacer par le fa!neux Bonneau. Depuis ce temps ii vciu

a Varsovie dans la retraite. Le comte de Stackelberg en ayaiii

ecrit Tete passe a mr. de Zouboff, le recommandant chaudement.

com.me un homme en etat d'etre utile au service de S. M. I., le

comte de Zouboff Ta propose a mr. de Sievers a son depart d'ici,

et mr. de Sieyers mande (luMI est tres content de son ele, de son

intelligenc tn de ses talents. Sur Tesperance ue mr. de Sievers

lui a donnee de le faire entrer au service de S. M., ii vient de re-

fuser le poste de charge d'affaires du Danemarc, avec 600 ducats

d'appointements, iiue la cour de Copenhague lui offrait apres le

depart et a la ]-ocommandation de mr. Burk. Cest un homme de

50 ans passes. accoutunie a jouir de Taisancc et de la considera-

tion. S. M. I. daignan; le recevoir a son serv!ce, ue voudrait-elle

pas lui faire la grace de le nommer conseiller de legation, avec

les appointements de ce grade, savoir 1200 ecus, a prendre sur la

caisse extraordinaire de Tambassade ~ de Varsovie". Aubert mia
czelno, podczas wyprawy moskiewskiej, zaofiarowa swe usugi
Napoleonowi przeciw Rosyi, w4anie z tytuu swych dawniejszych

posug rosyjskich; Otto (pose francuski w Wiedniu) do Bassana,

Yienne, 25 juillet 1812, z docz, obszernem Expose Auberta.

( jego zjawieniu si w Warszawie po r. 1815, stosunku z Nowo-
silcewem, mierci, por. Niemcewicza, Pamitn. czasów moich

0848). 211 sq.

(Str. 43 sq.). Odgos Sejmu Czteroletniego w Paryu: sto-

sunki dyplomatyczne Stanisawa-Augusta z Paryem w tym okre-

sie zorganizowa, obok samego króla, prymas Micha Poniatowski,

w porozumieniu ze Stackelbergiem i Buhakowem, bd z War-
szawy, bd te podczas swej, w czasie tego sejmu, podróy zagra-

nicznej, skd prowadzi z królem obszern, cho trudn do od-
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gafli)ieiiia, bo i>i^aii kryptoniiiinw.i, kiirfsp.iiidciicy piiityczn. Na

miojsce starego agenta ki-ólewskiego we Francyi, Moneta, i przy-

danego mu Littlepaga, z polecenia przybyego umylnie z Lausanny

do Parya Glayra i bawicego tam wtedy Piatolego, mianowany

zosta sprytny Mazzei. l'rzdowa on w Paryu od lipca 1788 a
po przybyciu posa Fel. Oraczewskiego, ju z ramienia Rzpltej;

wyjecha do Warszawy 7. J;uiem Potockim w grudniu 1791. Ora-

czewski, chory i ograniczony, urzdowa w Paryu od mar. 1791

do sierp. 1792. Jego korespondencya k Chreptowiczem i królem

zgoa pusta; jego pomysy wprowadzenia Jk)urbona na tron p':dski

przez oenek z infanik polsko-sask itp., niedorzeczne. Szukajc
zayoci z iIwnnMn Maryi -Antoniny, albo z posem angielskim

w Paryu, Guwercni. kompromitowa si w opinii francuskiej. Sam
Stanisaw- August, komplementujc go listownie, nazywajc „mój

Oraczu", poza jego plecami przez wasnych swych agentów robi

w Paryu. Poza tern król by osobicie w korespondencyi z poli-

tykujcymi 1'rancuzami w Paryu, poczci najpodejrzauszego ga-

tunku, jak Poterat, ]3ubouchet i i., o których niej. Stanisaw-Au-

gust do Oraczewskiego. 22 febr. 1792: zacza „respons mój a mr.

le maruis de Poteraf: 29 febr., 3 mar., prosi o nadsyanie Moni-

tora; H, 17, 21 mar., skargi na Oescorcha, proba o nadsyanie

najwieszych operetek i komeilyjek paryskich; 28 mar. 1792,

o ofertach Duboucheta. itd. Naokó caa dziaalno propolska

i [)rosejmowu we J'rai)cyi szwankowaa z gruntu, wobec braku

wpywów i funduszów na zyskanie prasy i ludzi politycznych:

gównie za szkodzi brak wszelkiej jednoci dyrektywy, zupena

raczej rozbieno de agentury królewskiej a rozstrzelonej

ówczesnej kolonii polskiej w Paryu. i>iine i nieskoordynowa-

ne, czstokro tendencyi wrcz sprzecznej, ariykuly i wystpie-

nia publiczne paryskie w rzeczach ])olskich pisane lub inspiro-

wane byy wtedy gównie przez Alazzeiego, Jana Potockiego. Ml-
czyskiego, ].,azowskiego, Dupont de Nemoursa, Garrana, Hurwi-

cza (pisywa zwykle w Chroniue de Paris i Oourrier de departe-

ments Gorsasa), potem Mostowskiego (pisywa zwykle w Moni-

teur), Turskiego, Maliszewskiego. Natomiast dziaalno antypol-

ska i antysejmowa w Paryu prowadzona bya jednolicie i spry-
cie, z duym zasobem rod]\.ów matei'yalnych, przez posa rosy,i. Si-

molina, majcego, w cigu omioletniego posowania przy gabinecie

wersalskim, ustalone stosunki w koacli rzdowych i literackich, a na-

wet ju po jego wyjedzie przez staych patnych konfidentów

rosyjskich w wiecie politycznym i dziennikarskim francuskim,

przy skutecznej te pomocy polskich ywioów targowickich. W pra-

sie i klubach, i to z obu koców, rojalistycznego i jakobiskie-
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go, dzJLiiili Ul iia rk Rusyi Grimm. Aiitraigues, Leves(i!ic. M;;-

jan, Mehóe i wiciu innych. Jako obywatele amerykascy, l/iit-

lepage i Mazzei, pr2iez ]>oselstwu amerykaskie w Paryu. Jeffei--

sona i Morrisa, zbliyli si z Lafayettem, w którego domu, na licz-

nycii zebraniaih, 1790-1, sprawy polskie byy czsto omawiane,

por. Kphraim, I eber meine Verhaftung u. einigc an'i..re \'orfalle

meines Lebens (Dessaii, 1S08), IW; tajne liciki Lafayetta, z wi-
zienia, z prob o ratunek, Magdeburg, 3 January 1794. do Littie-

paga i Mazzeiego, „a '\'arsovie", Corresp. ined. de Lafaytte (s. a.),

2C2. Por. \[orris, Diaries and letters, I (18S9), 415 sq., Paris, 1791,

o szczególuym pomyle „that Poland should be tempted by the

country which lies between her and the Baltic", t. j. dzielnic

pierwszopodziaow prusk, dia oderwania Polaków od Prus i pri-

cignicia ku Austryi i Fraucyi. Mazzci utrzymywa stosunki do
Mi^jr 7. Simolinem: zarazem jednak bardzo radykaliz(<wa i przy-

jani si z czerwiecami, jak navid, Chenier i i. p.: by w zay-
oci z Condorcetem i ilerault de Schellem: szuka le styczno-

ci z umiarkowanymi i orleani^^tami: razem z Dupont de Ne-

mooursem, Talleyrandem. ChaTufortem, nalea do zaoycieli Ciul)

de 1 7s9. t. zw. club dc la propagand: por. Cliallcmel, Les clubs

contrerevolutionaires ( i >i95), 4U0 sq.: Mazzei, Memorie, 1. .')43, U
(1846), 20 sip, 43, 85; D'Ancona, Piattoi, 30 sq. Zwizany najci-

lej z Janem Potockim, niewiadomo, czy uczestniczy w akeyi

tajnej, prowadznne] wtedy iirzcz Potockiego z poselstwem szwedz-

kiem w Paryu, w domu t^tai'l(A\, wzgldem objcia korony pol-

skiej przez ks. Sudermaskiego lub samego Gustawa III, poi-. Stae
do Gustawa III, Paris, 23, 30 janv. 1791, Leouzou-Lcduc, Corresp.

diplom. du, bai-. de Staol-IIolstoin et du bar. dc Brinkman, 1783-99

(ISSl). NX. isj-C). Z Polaków wikszego nazwiska pierwotnie naj-

nii'hiiwsi byli w Paryu: Sewer. Pyjnrnski, Aleks. i.iiiiDiii irski. kilku

Potoedcich, Józ. lliczyski, Tad. Mostowski, te spoi-o pa: Julia

Potocka w koach radykalniejszych, yroudystowskich, Rozalia Lu-

bou)ij-ska w rojalistyczu,\ eh i orleaskich. Rzewuski, o sukcesyi

tronu w Polsce (1 grudnia 17S9), 21, opisuje z przyjemnoci, jak

ogi«Iai naocznie wzicie i rozwalenie Bastylii i ucicie gowy
przez tum jej komeiidaniowi. Ephraim, tajny agent pruski w Pa-

ryu, upowiada, I. c, jak .i poufnych dziaaniach bawicych
tam wtedy „polnische Senatoreu" wywiedzia si przez „eineu pol-

nischeii Juden, eineu eifrigen Dcmokraten" (zapewne Hurwicza,

P'^')'.
niej), którego zudzi rzekom prusk dla Polski yczliwoci;

„dieser gute Mann" da si oszuka i informowa go o czynnociach
i widokach polskich w Paryu. O korespoiulencyi Piatolego z War-
szawy, u czasie Sejmu Czter.. z Alallet du Panem, por, Mehee do



166

1'eauraarchaisa, \'ars., 15 juillet 1791, .Mii-Ium ), \)(,- Latuiiche). Me-

moircs particul., extrait de la corrosp. cl'un voyageur avec fen mr.

Caron de Beaumarchais, sur la Pologne, la Lithiianie, la Russie

Blanche, (Hamb.— Paris, 1807), 161 s.
Informacyjne pismo okólne rzdu warszawskiego o konsty-

tucji ó maja, dla zagranicy, a zwaszcza dla Parya, 4 mai 1791,

Mottaz, St. Poniatowski et Glayre, 213 sq.: caa konstytucya w prze-

kadzie frane. og. bardzo wczenie, jn w MoTiiteur, suppleni., 24

mai, X. 1 !-!, Jaku ..e.\ti'ait de ]>hisieurs letirt.-s dc \'arsove, toutes

relatives ii la rev(;hiiiui! dii :j mai", w duchu bardzo yczliwym,

\'1I1, 4ó3, 469, 477 ISo, 489: tame precis konstytucyi majowej,

N. 150, 30 mai; przekadu zapewne dokona w Warszawie Tad. Mo-

stowski, i)or. list jego do Piatoiego, Vars. 12 mai 1791. Mowa Monou,

imieiiinii -(iiiiiies lie •mi^jit., diplomat. et d'Avignon, na sesyi lvonsty-

tn.Mtity. 21 mai !7'.)i; „j'r'ntendp diro ii'ie la revolution de Pologne,

eci e\eueinon) gloiieu\, ([ui doniie une grand lecou aux princes

de PEuropeetui merite tant d'eloges au roi-citoyen qui en a con-

cu le projet, n'est (|u'une belle chimer. Ccpendant cette nuit mr.

de rfauite-Cr<.ix (Desi/nrches) est iiarti pijur !a Pologne a eause

de la rcvoluiii'!i": o ioii .Menou w tym cza.sie w Konstytuanc'e, Ri-

gaiilt. Le gen. A l)(!aIlHh-Men<.u (1911), 31. Por. ib. .\. 1S2, 1 juillet

179], pod iiostaci korespondeiuyi z Londynu: „le bruit courait...

ipril etait ijnestion de proposci- a l'Asseinblee Nationale un plan

d'alliarice eiitii' la*France er la Pologne. oii les deux puissances

accedantc- >e ga.rantiraien*^ i'i'i-ipro(iueaiciit leur constitution et re-

pousseraie;it d,' conceri les aiteintes i\ue les puissances etrangeres

pourraient youluir y porter. Cest une belle chimer, le reve d'un

homme de bien, un magirifique projei impraticable, vu la distance

et la difficult(' de=! communiealifii.-. e! (|ui ne devJendrait un peu

plus po-^^ii.i.. (|ii'autanl ijue 1'Augieierre entrtrait dans cette

alliance .it la ligue de la liberte cuntre le despotisme",

Moniteur \lil, 4S3, IX, 10 S(i. By to widocznie ballou d'essai

grujty augb/filsKiej Talleyranda. Lauznna itp.: rzecz sama oczy-

wicie bya chybi.oua wobec zdeklarowanego ju wtedy odwrotu

Anglii i zdrady Prus. U wrogim ju pod(')wczas dla Polski nastroju

rdd reakcyjnych czonków rzdu angielskiego, z wyjtkiem Pitta

i ks. Leedsa, wiadczy spóczesna korespoiidencya Greuvilla, Auck-
land do Grenrilla, 13 May: -,,!e marechal Maachowski vient de

donuer nu spectacle tres nouve^au, celui de A'oir un gentilhomme

devenir nu bourgeois... 1 look with honor !o the propagatiori of

these dangeroous absurdities", Crcriyiile do Ewarta, 25 May 1791,

Dropmore Mannscripts. II (1S94), 73, SI. Sabe ze striiUj polskiej

wysiki, celem wytwoi-zeuia w Paryu, w prasie i zgromadzeniach.
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sztucznego prdu sympatyi dla u>ui\\y jnajowej waiszawskiej,

spotkay si wnet z przemon koiiirakcy rosyjsk, prusk i tar-

gowick, w koach dziennikarskich i klubowych paryskich. Pro-

pozycya, uczyniona przez Garrana w Radzie komunalnej, wysania
od municypalnoci paryskiej do warszawskiej powinszowa z powodu
ustawy majowej, nietylko nie wzia skutku, lecz wywoaa burz
w klubie Jakobinów, sesya 1 juiu 1791; jeszcze stosunkowo umiarko-

wanie, gówny mówca Tournon. spówydawca pisma Revo]utioiis de

Paris, póniej gilotynowany: „la revolution de Pologne... n'est pas

moins grand pour. le pays ou elle est operee, quoique elle soit tres

petiie eji comparaison de la nótre"; lecz ju na sesyi 8 juin, gwa-
towny glos Billecoea, adwokata i dziennikarza, przeciw ustawie

majov;ej, i przyjty jego wniosek rozpisania do wszystkich klubów

affiliowanych, z zakazem uchwalenia adresów, solidaryzujcych si
z ustaw warszawsk, Aulard, Societe des Jacobins, II (1891), NN. 139,

U+. 466. -189 >i[., por. III (1892) 9 nov. 1791. X. 89. 212 sij.; gów-
n spryn bya tu zapewne ambasada rosyjska, lecz s te la-

dy wpywów przedtargowickich. Por. Handelsman, La constit. polon,

du 3 mai et Topinion franc. (1910), Stud.\a hist. (1911), 77 s., ze-

stawienie wycigów z gazet, niekompletne a czysto formalne, bez

znajomoci istotnych stosunków i czynników politycznych. Dem-
biski, Misya P. Oraczewskiego 1791— 2, Sprawozd. Akademii kra-

kowskiej (1900).

Szczsny Potocki u Jakobinów: przyby on w kocu 1790 do

Strasburga, skd uda si do Parya: przyjty by w klubie Jako-

binów 2-1 gi'H(l., z prezentacyi ks. Chartres, nalecego do comite

de presentati(tii: ks. Chartres, 25 dec. 1790: ,„j'ai etc hier au comi-

le des prsentations... j'ai endosse mr. Potocki", Corresp. de Louis-

Philippe-Joseph d'Orleans,... auxquelle on a joint un extrait du

journal du fls aine de d'Orleans, II (1800), 2:-39; por. Aulard, Soc.

des Jacobins 1, 325, -131, NX. 51, 91, i \'l, w licie czonków; Szcz-
sny Potocki do ony, Strasbourg, 18 januar. 1791. Wedle regulami-

nu klubu, s 6, mogli by, obok Francuzów, przyjmowani równie
„associes etrangers"; wedle wieo wydanej, 21 grud. 1790, listy

czonków, klub liczy 1102 uczestników, pod prezydency Mirabeau;

posiedzenia klubu odbyway si wtedy w wielkiej sali bibliotecznej

(przedtem w refektarzu, póniej w kaplicy) klasztoru oo. Jakobinów
na ulicy Saint-Honore: tam te odbyo si przyjcie Potockiego.

Condorcet do Stanisawa-Augusta, 17 mai (mylnie avril):

„TEurope voit aujourd'hui un spectacle nouveau dans Thistoire du

monde: deux rois occupes de fonder sur les seuls principes de la

justice uaturelle une constitution vraiment libr et renfermant en

elle-meme les germes de sou perfectionnement... II etait reserve
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a y. M. de montrer (un roi lu) occupt- d'etablir !'hiiredite pour ie

seul interet du peuple et donner rexemple du desiiiteressement le

plus piir": Stanisaw-August do Condorceta, H juiii (mylnie mai)

1791: „je dois a la verite Tayeu que rien ne m'a autant aide

a remporter ces yictoires de la raison (ustaw 3 maja) que la

lectiire grandement multipliee depuis uelues temps en Pologne,

des bons livres ecrits sur ces matieres en France, dont la langue

esl la plus geueralement repandue en Pologne, apres cell<^ du

pays". Por. surowy sd Condorceta o Polsce w Rloge de mr. de

Paulmy: „cette republi(iue de nobles, tyrans d'un peuple esclave,..,

toujours malheureusement agitee dans l'interieur par Tignorance des

vrais principes de la liberte et par cet esclayage qui óte a toutes

les republi^ues qui Ton connu, leur repos, leur liberte et leur puis-

sance": jego synna mowa. 25 janv. 1792, discours sur 1'office de

Tempereur, gdzie zaleca alians z Angli, Prusami i Polsk, 7. go-

rc odezw za ocaleniem Rzpltej polskiej: por. szczególne jego

Epltre d'un Polonais oxile en Siberie a sa femmc (dec. 1793), Con-

dorcot, Oeuvres (1847—9). I. ^^O, .S82, 606 sq.. III, 258 s., X, 28+ sq.,

nst.c]) o Polsce 293. Poi-, t' . wyjtki z jego rkp. notatek, dc. 1791,

do raportu dla Comite dipl. i mowy styczniowej 1792, o potrzebie

odebrania Galicyi od Austryi dla Polski, Cahen, Gondorcet et la

revol. franc. (1904), 294, 304 sq.

Mehee: jego Affaire Philidor - -Cavin (Vars.. Dufour, juin

1788): Mem. partie, sur la Pologne etc, j. w.. ( ls'i7). i. S-i s»^., 189 sq.,

11, 159 sq., gdzie, midzy innemi, godna uwagi Jegu przyja, od

listop. 1788, z majorem (pukownikiem) Czaplicem, zaprzacom

polskim, nastpnie agentem policyi tajnej Igelstroma 1794, gene-

ra-niaj-rem rosyjskim i tajnym po.rpdnikiem miedzy Czyczago-

wem a Warszaw 1812. Mehee by jaki czas. 1791—2, gównym
redaktorem Journal de Varsovie. Do I:*arya wróci wiosn 1792, rzeko-

mo wydalony z Warszawy, lecz zapewne raczej umylnie posany,

rzecz charakterystyczna, e w ])óniejszej synnej swej aferze

szpiegowskiej, 1803, o której niej, pod t dat, bdzie mo-

wa. Mehee wzi faszywy paszport angielski na nazwisko pol-

skie, „Stanislaus Jaboski, a polish gentleman": Extrait des

memoires ined. sur la Reycl. franc. (1823), 67, 7i\ Uistoire de

la pretendue revolution de Pologne, avec un examen de sa nou-

velle constitution (Paris, 1792), 48, 50, 71 sq., 125, 174 sq.,

198: id., Ilist. de la revolution de Pologne (z opuszczeniem wyrazu

.,pretendue" w tytule, seconde ed., Paris—Lyon, 1792), ju po zwy-

cistwie Targowicy, ze skarg na ostre krytyki pierwszej ed.

w Petiies Affiches i Gazette univers.; por. ogoszenie o pierw.szej

ed. w anonsach Moniteur. N. 155, 3 juin 1792, drugiej ed. — ibid..
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dnak ju wczeniej, na sesyi klubu Jakobinów, 23 avr. 1792: ..nu

revolutionnaire de la Pologne demande 1'entrpc de la seance et

a presenter Thistoire de la pretendue revolution do cet etat. Ae-

corde", Aulard, Societe des Jacobins, III, N. 199, 521: por. przekad
nieiniecki, Geschichte d. vermeintiichen Revolution Polilens, nebst

Beobachtungen, Anekdoten,... zur Kenntnis? von Pohlen (Altenb., 1793).

Rzecz jasna, e koszta tych, wydanych w nader starannej szacie

typograficznej, edycyi i tómacze paszkwilu Meheego, pokrywane
byy nie przez goego wiecznie autora, lecz z kieszeni rosyjskiej lub

targov.ickiej. Znamienne s w liist. de la preten. revol. szizyinc

pochway dla zasug patryotycznych Szczsnego Potockiego: w )'kp.

Catalogiie de la bibJiotheue de S. K. mr. le cte Szczsny Potocki,

obok do osobliwie dobranych dzie treci teologicznej, cudo-

twórczej, politycznej a zwaszcza erotycznej, figuruje te pasz-

kwil Meheego. Por. te Masson, Departemeiit d. aff etraii>j.-.. 2:)5,

371; i.es.-ure, Rivarol et !a societ' franc., If); Caudrillier, Le complot
de i"ai) X;i, liry. lii.-t.. LXX\'Ii] (1902), Vó sq.; o epilogu yciowem
Meheego, tego tak zawzitego i szkodliwego wroga Polski, „homme
a Yiolentes passions, d'une talle colossaie, a la figur farouche.

aux \t>'mciii- iifii soigtis. ...comme ces brigands de grand clieniiii

qu"on voit dan.- les runiauo <raventures, ...ce colosse hirsiUe", o jego

pobycie 1816 w Królewcu, gdzie pobiera pensy prusko-francusk,

powrocie do Prancyi 1S19. por. Cussy, Souvenirs I (1909). 273 s(j.

(Str. 45 sq.). Kombinacye francusko-polskie: Chauvelin (t. j.

waciwie; Talleyrand) do Dumoiiriiiza, Ijomir.. 1^ .juiri: i )iim()iirji'Z

do *Jiiauvelina, Paris, 2 juili. 1792, Pallaiii, Corr. de Talleyrand.

355, 357 sq. Szczególne spekulacye finansowe amerykaskie Hri-

ssota z Piotrem Stadnickim (?), w 17SS, j^or. •!. P. Hrissot. (..rrc^p.

et papiers (1912), ISO 8(i.
— Marat clrwalc;] Katarzyny: pur. jcgn

Chariataiis modernes, Les pamplib iarat (1911!. 277: dziwna

wiadomo o jego tajneni widzeniu .-^jt^- /. i'ittem, w pocztku 1792.

wedle relacyi radcy kasacyjnego Gailiarda, Despatys, La revoi.

179i 99, d'apres les mem. de Gaillard (1909), 49 sii. -lego brat.

Henri .Marat: naprzód guwerner w domu Satykowów, .Masson Mm.
sccr. .~ur la Russie, II (1800), 199 sq.; póniej nauczyciel w liceum

car-k^sielskim, Puszkin (jego ucze), Anegd. Iiist., XXIX; I!''vol.

frain... 14 juin 1911, gdzie mylnie pomieszany z drugim braieni

Dawideni Maratem: por. Chapuisat. Geneve et la Repu hi. franc.

179.3 9S (1913;, 163 sq. Rada Maraia w jego Journ. de la Republ.

franv-, 15 oct. 1792: ..diplomatiser'- z l'rusami i oderwa je od Au-

stryi, por. Chuquet, Guerros, 111, Retraite de Brun?w'ck (1S92), 176.

O najwczeniejszej insynuacyi. udzielonej Diimoiirh-zowi [ly/.oy.
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Dantona, wzgldem tajnego porozumienia si z generaliey pru-

sk, ibid., 9, por. US, 17.3, 198 a. Siowa Kellermaima do Kalckreu-

tha. 14 oct. 1792: „on sait en France que vous visez a nn se-

cond partage de la Pologne: la France verrait avec plaisir aug-

meiifer par la les forces d'une puissanco ((ui doit tót ou tard et-

re son alliee", Sorel, L'Europe et la -ievol. franc., HI (1S91),

91 sij.

(Str. 48 sq.). Memento: wcieko Katarzyny na Francy re-

wolucyjn: ju 1790 pisze o Francuzach „Ilollenbalge, Koter, gueux";

25 sept. 1791, na \vie<- u podpisaniu konstytiicyi przez Ludwi-

ka X\ I, chciaaby ich ,.souffleter", „fouetter", Listy Katarzyny II

do Grimma, Sborn., XXIII (1S7S), 485, 560 sq.: por. z tern doniesie-

nia Grimma do Katarzyny, Paris. 31 janv , 30 avr. 1791, jak on

upeM^nia Konstytuaite o sympatyach. carowej, a jednoczenie usi-

uje przekupywa generaów francuskich, Sborn. XXXI!I (1S81),

304, 363 s. Zapiska Katarzyny „o rodkach do przywrócenia we
Francy i rzdu królewskiego", Ihiss. Archiw (1866), !\', 399 — 422;

Katarzyna do Zubowa (1792): „de faire revivre les grands fiefs de

la France, Iraiter pour cela avec les generaux d'armee francais,

d'óriger ces fiefs en ólccidrats et dc les soumettre au chef de l'Em-

pire, en rayant la Franco dc la carte'", Sborn., XLII (188.5), 320. Por.

z tem przekadane spólczenie liosyi samobójcze pomysy Targowi-

czan: Szczsny Potocki do Potemkina, Menne, 16 mai 1791 (pierwszy

jego apel z powodu konstytucyi majowej): „ . . . un gouvernement
federatif scrait !< ;!ln ; ciiu-iMiahl^- a (la Pologne), un pays etendu,

qui doit scrvir dr iKMTieie (Miirc les plus grandes nionarchies du

monde. Les proYinccs independantes et unie ne pourraient jamais

etrc asservies p.ur un senl. car personne lU' pourrait se sewir de

la lorce integrale de TeLat, les prov"inces irid(;|>endantes et unie
ayant leurs armees, leurs tresors et leiirs interSts separes et di-

vers... Je ne sais, si je me tronipe, maisje crois que ce serait Ic

moinciit i]'('\('cuter ce projet, et la chosc se t\')'ait iiatiireilenuMit,

si la Russie donnait de Tappui aux mecontenls... La revolution fi-

nirait par un congres fles provinces conlederees qui prendraient

le nom de provinces independantes et unie... on pourrait meme
conserver le roi... (comme) president du congres, et a sa mort cette

charge ne serait que pour deux ans. Voila jnes reyes...": por. Pre-

cis du plan envoye a St. Petersbourg par S. P. Potocki, relative-

ment aux principales bases du nouveau gouvernoment, 19 janv.

1793. An.alogia groby, dokonanej nad Polsk a zawieszonej nad Fran-

cy, wprost uderzaa spóczesnych; ob. Letters on the subject of the

coiicert of princes and the dismemberment of Poland and France,

by a calm observer (1793: inotto z Wirgilego: „facilis desccnsns
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,'\v*^rni": lirnk. najpierw w Moriiiiig Chronicie, w postaci Jistów

ntwartych do wydawcy tego ])isnia, od 20 Jiiiy 1 71>2 n do 25 Jvi-

ne 179;^: autorem by zapewne cztonck opozycyi lord Shelbiirne,

markiz Laiisdowne: por. jego mow w Izbie lordów, 17 Febr. 1794,

przeciw niebezpieczestwu rosyjskiemu dla Europy zachodniej);

Letter I, \', X s., 20 July, 13 August 1792, 29 April. 2, 4 May
1793, bardzo silnie przeciw podziaowi Polski, jako za[Kjwiedzi po-

dziau Francyi; por. Briefe iiber d. Fiirstenbiindniss zur Theilung

von Polen u. Frankreich, von einem stillen Beobaclitcr (Koln, 1794),

11'). 2SS, 415 sq.

(Str. 50 sq.). Zapa w Polf^ce dla zwycistw francuskich: do-

niesienia Descorclia i Boruieau, sept., oct., dec. 1792; raporty Kaniow-

skiego i Kreczetnikówa, Warsz., padz., listop. 1792; raport Pahle-

na, Ryga, 20 listop. 1792. Sborn., XI^V1I (1885)7 i62, 400 sq. Trak-

towanie Francuzów przez Rosy: Katarzyna do Biihlera, 3 sept.

1792, kae przegna z Warszawy Descorcha. „pretendu ministre de

France" i Honneau, „ces deux bronili; ns": raport Kachowskiego,

Warsz., U padz. o wygnaniu Descorcha, Sborn., XL\II, 451 sq.;

o wypdzeniu Geneta z Petersburga, liambaud, Instr., Russie, 514 sq,;

o losie Bonneau, (aresztowany w mar. 1793), jego czteroletniem wi-
zieniu w twierdzy petropawowskiej, j. w. Zmuszenie Francuzów

w Warszawie do antynarodowej przysij^i, L4 grud. 1793; por. t
„formule d'abjuration", mme Abrantes, Mem., IV, 284 s.; Regestr

Francuzów, którzy 14 decembra 1793 przysigli, obejmuje 34 m-
czyzn i U kobiet, ród nich Mikoaj Chopin, Klaudyusz Inanc,

FMotr BernauA' i i,

j)ekret Legislatywy o oljywatelstwie francuskieni Kociuszki,

2h aoiit 1792. Deklaracya Konwencyi, na wniosek Barrasa, cznie
zTreilhardem i Lareveillerem, poparty przez Lasourca iCarr, 19 nov.

1792: „La (^oineution nati(niale declare au nom de la nation franc.,

([u'elle accordora fraternite et secours a tous les peuples qui vou-

dront recouvrer leiir liberte, et charge le ponvor excutif de don-

ner aux gen(iraux les ordres necessaires pour porter secours a ces

peuples et defendre les citoyens qui auraient ete vexr,s ou qui

pourraicnt TGlre pour la cause de la liberte"; byo to waciwie
odwoanie zasady nieinterwencyi, ustalonej i)rzez uchwa Konsty-

tuanty, 22 mai 1790, i przeniesionej do konstytucyi 3 scpt. 1791;

por. charakterystyczn dla nowoytnego uczonego Francuza,

realistyczn uwag krytyczn z powodu powyszej deki. 1792,

u Helie, Constitutions de France (1880), 347: „la declaratlon

ne donnerait licu a aucune cr:tique, si elle n'avait du s'ap-

plluer qu'aux pays situes de ce cóte des Aljies'. Po przekazaniu

rozwinicia tej deklaracyi komitetom Kotiwcnoyi. nastpi imi-
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nieni komitetów dipiom., militaire et des fiiiancos, rapoi-t Cambo-

na, 15 dec. ze synnym zwrotem ^giierre aux clia1eaux, paix aiix

chaiimióie,-.-. j projekt dekretu, lu-hwainny t. .1 I.) dec. 1792:

1" w krajach. zaj(;tycli przez wojska francuskie, generaowie „pro-

clameroiit snr le cliamp. an iium dc )a nation francaise, la souve-

rainete dn penple, la snpjiression de touies Jes autorites etablies,

.. Tabolition de la dlme, de la feodalite, des droits seigneuriaux,...

de la servitiide reelle et [)ersonnelle, des privileges de chasse et

de peche. des cDi^rees, de la noblesse. et generalement de tous les

privileges. i'" ils aiuiMiiceront un jHMi[)le ipi'ils liii apportent paix,

secuurs. fraternite, liberte et <'galite_, et tjuMls le convoqueront de

suit en assemblees primaires... póin- creei- et organiser une admi-

nistrafion et une jusllcc prnyisoire... M'' tou^ les ageiits et officiers

eivi!-- on nnlii;,iircs de raneien gouvei-ncnient. aiiisi (|ne les indivi-

dii- i'-iii.'\;ini ii*i.iiit''- iiiihii;,,... >eroiit |ionrcctie fois seule inadmis-

-ililt s a YOter.., et ne pourront etre elus aux placts d'administi'atioii

(Ml (:ii pouYoir judiciaire provisore... (w nastpnych punktach prze-

piBan\ /iisiaj" cay ukad rz-lii [ii^owizorycznego w zrewolucyoni-

zowtnyni i wyitljajacym si na wolno, ])rzy pomocy fi-ruicnskiej,

kraju*.., ]1" l;i natioi; ! i';iii';;;isc u(M-l;u'e (iirelle traifcra <-oinnie en-

iiemi le peuple, (jui, reiusant l;i liberte et l'egaiite. ou y renonant,

Youdrait fonsewer, rap[)eler ou traiter avec les princes et les castes

priviir lic promet et sx'ngagi' de ne soiiscrire aucun traite

et dc ...
;

. , . les ariiics (|H'apres ruffermisscnient de Tindepen-

dance du ]it'iiple. sur ic iirrilnir,' du(|ncllcs troirpes de la Republiile

serout ci!tr<>es et i\u\ auia adopte les principes de Tegalite et

etahii nn gouvernenien! Ibre et populaire"; doczony wzór pro-

klamiicyi, w róv.-nie przepisanem z górj'' brzmieniu: ^Le peuple

francais au peuple... (kropki we wzorze do w-ypenienia). T^reres et

amis, noiis avons conuis la liberte et nous la maintjciii!iv.n.-: nous

offroiis (\v \oiis faire jouir dc cc bien inestimable..." i^dalej wedle

tekstu iJeKrciu, j. v.-.). Uwzgldnienie tej uchway jest wrcz niezb«jdne

do zrozumie!)ia pewnycii zasadniczych zagadnie, dotyczcych in-

snrekcyi ICnfinszki.

(M:-. Tiii'ski przed Konwency: naskntck powzitych

j. w. dekr, \[i nowi 1.) (Jec. na scsyi niedzielnej, pod prezydeacy

Trriiharda. 30 dec. 179.?: Turski „linit par demandcr, en faveur de la

canse de la liberie polonalse. le secours et rajipui de la Repu-

bli(|ue": odpowied Treilharda: ,,le jonr n'est pcni fdre pas loin, ou

la repnbliciue de Pologne et la re}.iililii;iif df iM-auce serreront les

liens d'une heureuse fraternile"; Harbaroux: „si la campagiie d'[ta-

lie n'eui pas ete manuee, si nous i.ous etions plus approches du

golf Adriati([ue f-t de la mer Xoir(\ In Ijhcrt de la l^ologne n"an-
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moire preseiite par le citoyen polonais au comite diploniatiue,

pour rexaininer apres ce rappnrt''. Ce renvoi est decrete": Pia-

toH do Stanisawa-Augusta, Dresde, 31 janv. 1793: ,,le diseour de

Turski a la CoiiYcrition nationale a menage V. M." Zdaje ?i, e
Turski (jeli nie .Mostowski) jest autorem gwatownego listu otwar-

tego do Piusa VI, og. w Monit., datowanego Kozienice, 1 dec. 1792,

gdzie z powoaniem si na breve papieskie do Stanisawa-Augusta,

8 juin. 1791, pochwalajce ustaw 3 maja, ostro pitnowa not
nuncyusza Saluzza do kanci. Hyac. Maachowskiego, \&rs., 2tj nuv.

1792, pocliwalajc imieniem papieskiem konfederacy targowick

i akces królewski. Por. te podcbny gwatowny li.st otwarty Polaka

do Pitta, z powodu wydania Polski, Kozienice, 21 janv. 1793, Monit.

N. 362, 27 dec. 1792,NX. 170. 1 janv , U mars 1793, XIV,S37,XV, .ó sq.;

por. Kraushar, Albert Sarmata, Kwart, hist., XIII (1899); Kozowski,

Misya, j. u.: Kukie, Próby powst.: Skakowski, O kokard legio-

nów (1912); o „polsKim Goncie, polskim Brucie", zjadliwie Niem-

cewicz, Pam. (1848), 139. „Menaujcy" Stanisawa-Augusta. przyja-

liel Szczsnego Potockiego, niebawem autor prorosyjskiego memo-
ryau do Bonapartego, ob. niej, t. III, obecnie ultraradyka Sar-

mata, by figur conajmniej dwuznaczn: rodzony brat jego, Józef

Turski, teraz podobnie czerwony dziaacz emigracyjny, zostanie

cakiem niod\viizii;iczi!io sznii giem wojskowym rosyjskim, ob. niej;

sam Wojciech Turski oljecu sw rewolucyjn rol franko-poisk;

w Paryu spoytkowa w ten sposób, e ju w lutym 1793 wzi
z tajnych funduszów francuskiego . wydziau spraw zagra. 4800

IJwrów, Masscai, Uepart. des aff. etr., 276.

Kociuszko w Paryu: Dembiski, Materyay do yciju Ko;
Kozowski, Ko, Kotaj i rewol. franc; Korzon, Przyczynek do

emigrac. dzia. Iioc. 1798, Kwart, hist., XI (1897), Xli (1898), XVIII

(1904); Kozowski, Misya Ko. do Parya 1793 (1899), Nowy przy-

czynek do wyjan. misyi Ko, Przew. nauk. i lit., XXXIV (1906)

Korzon, Kociuszko, Dopen.. XLTI sq., podaje list z Parya, 18 fevr.

1793, którego autorem jest niezawodnie Tad. Mostowski, za wzmian-

kowana tame „Julie"- Julia z Lubomirskich Janowa Potocka; por.

za tej bytnoci Kociuszki w Paryu, czste o Polsce yczliwe

wzmianki w dziennikach, np. w Monitorze NN. 30, 50, 62, 65, 70 itd.

W ukadach Kociuszki z Ierault de Sechellem, sprawozdawc ko-

mitetu dyplomatycznego Konwencyi, bya mowa o zrewolucyoni-

zowaniu Polski w duchu deklaracyi i dekretu Konwencyi z listop.

i grud. 1792, zniesieniu „servage", uzbrojeniu caego narodu, „aboli-

tion de la royaute, du senat, suppression du haut clerge", zaborze sta-

rostw i dóbr duchownych na cele powstania itp.; prócz Polski, która



174

stano\vilal),\ dla P^rancyj „uerricrt' la cciiiUjrc de jieuples federes

qui rei)viroiinent, urie nation amie et alliee", przewidywano te
powstania na Wgrzech, Szlsku, w Rosyi; mowa równie o debar-

kowaniu na Krymie 10—15 tys. Francuzów; zoony by memorya
sytuacyjny wojskowy, zapewne Kociuszki, oraz polityczny o sto-

sunkach jioisko-pruskich, zapewne Ign. Potoc"<iego W relacyach

szpiegowskich rosyjskich z Parya, poczynajc ju od 30 marca
1793, odnajduj si pewne lady traktowanych z Kociuszk pro-

jektów, w formie czasem du(- dokadnej (np. \v7.<;io(lein wyprawy krym-
skiej), przewanie jednak mocno niecise; zreszt rzd rosyjski mia
poza Paryem blisze róda informacyjne; por. Sievers, 31 octob. 1793:

^ich werde vertraute Manner nach Leipzig und Galizien abschicken",

Blum, Sievers, III (185S), 399; por. te Dard. Heranlt de fSechelles

(1907), gdzie Jednak powoywane tajne reJacye ,.agenta angielskiego"

o najpoufniejszyeh sprawach paryskich ]793—1, 279, 330, 350, s nie-

krytycznem spoytkowaniem branych za dobi- monet, a przewanie
kamliwych wymysów agcncyi Antraigua, wedle Dropmore Mannscr.,

II, Hi. Kociuszko, zdaje si, w^ Paryu przebywa pod nazwiskiem

„Calvados": por. I^ialoli do Mostowskiego, Leipz., 8 avr. 1793: „le petit

comitó a lu avec nn plaisirjbien sensible Jcs dep^ches vraiment pre-

cieuses du eitoyen Dupont (Mostowskiego). Apres... lechefdu poste

(Ignacy Potocki) se retira avec moi, et voici le resultat de nos re-

flexions: vous aurez soin de detruire les moindres restes de tout ce

qui se rapporte a mr. de Calvados, ...ijuant a la clef qui a ete si mai

traitee par Dembowski, (in la trouve defectueuse a cause des

chambres qirolie peut ouvrir avec trop de facilite, tandisque qu'on

croit necessaire de faire des fausses serrures afin d'embarrasser les

voleurs'-; por. Descorches do Larocha, Baden (w Szwajcaryi, jecha
wtedy z Parya do Stambuu), 1 fevr. 1793: „Kociuszko a dii remettre

au ministre (I^ebrun) un chiffre pour la correspondance de Leipzig".

Na czele franc. ministeryum spraw zagra., luty 1787—listop.

1791, sta Montmorin: listop. 1791—mar. 1792, Delessert (zabity

we wrzeniu); marzec — czerwiec 1792, Dumouriez; sierp. 1792 —
czerw. 1793, yrondysta Lebrun-Tondu (city w grudniu); czerw.

1793— kwiet. 1794, dantonista Deforgues. Na czele trzeciego biura

ministeryalnego, prowadzcego' korespondency z Polsk, Rosy,
Szwecy i Dani, stali dwaj „patryoci" z mieciny Niort. kupiec

Baudry, jako „premier commis", a do kwiet., resp. sierp 1793

(city w lip. 1794; z nim mia do czynie?iia Kociuszko), i jego

pomocnik, krawiec Joly, sierp. 1792—wize. 1793, por. Masson.

Depart. d. aff. etr., 165, 250 sq.

Plan pacyfikacyjny francuski, stycz. 1793: „ii est possible

.qu'on fasse de notre consentement a cet ouvrage (le partage de ia
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Pologne) uiie condision cle la p:iix. .-^"il esi 'ii((v-U(iii criin .'onson-

emeiit formel ecrit, c'est iine conditioti ue nous ne pouvons ac-

cepter a aiicun prix, car la Republiue signerait son deshoiineur,

en sf niontrant en (tuehjue facon eomplice cFun pareil brigandage.

S'il esl uestion d'un consentement tacite, d'uno simple annonce

yerbale de non-opposition, la chose presente nne autre face et nie-

rite d"etre exarninee de phis pres. S'il etait possible de degager cc

partage de toute consideralion morale, la politiue francaise y truu-

verait uii iiv;iniago q;ii a ed- suffisamnient developpe plus haiu

(jako tytu do odszkodowania nad Renem) et, sous ce [)oint de vnc, U

nous convien'Jrait d'y consentir. D'un antro cóte, notre refus ue pour-

rait guereStre ntile aux PolonaiB que dansle cas, ou nous serionstiou-

tenu? par TAngletorre. Or, le temps manue pour nous faire en-

tendre av9c cette puissance sur une opposition commnne... Sj (l/,nc

notre opposition doit etre sans fruit, ii convient do nous faire un

merite de notre sileuce...", Aulard, La diplomatie du premier co-

mite do salut pnbh, Etndes et lec-ons sur la revol. franc., IIT (1902),

111 s^., 204 sq., gdzie jednak ten memorya odniesiony bdnie
przez W3''dawc ,.an temps du premier Comite du salut publ.", t. j.

marzec—kwiecicii 1793, gdy widocznie poprzedza on wybuch wojny

z Aiigii;\. t. J. ! luty 1793; godne uwagi przyznanie, z powodu po-

wyszego niemoryalu, czyni nav;ct urzdowy skdind apologeta,

Aulard: „Tayeu formel tine le consentement tacite de la France

au partage (de la Pologne) serait iiiu' des bases des negociations

projotees, ...une politiue des plus róalislos... (qni) n"aYait rien de che-

valeresque; elle tut cependant celle de Danton ot ile Lol)riin en 1795.

et atissi celle de leurs successeurs... Telle fut la politiue du pre-

mier Comite de salut public a Tegard de la Pologne. Ce ne fut

certes pas une politiue de principe ou de sentiment. Le gouver-

nement francais, en offrant de fermer les yeux sur Tiniulte dont

la Pologne etait victime, obeit aux conseiLs les plus egoistes, je

dirais pros»iue les plus cynines (jne put Ini suggerer Pinteret natio-

nal", _:i)7 s.
(Siv. 5+ s.). Robespierre; przeciw wojnie, interwencyi, akcyi

propolskiej; jogo mowy 2, 11 janv., 27 avr. 1792; atakuje Brissota,

Guadeta i i. yrondystów, pchajcych do '.vojiiy. by przez t „tram
profonde", zgodnie z intryg dworu, zdusi wewntrzn walk
o wolno; powouje sowa Rafaa Leszczyskiego; jego raport sur

la situation de la Republiue, (27 brum. II) IS nov. 179.3, gdzie ju
zgoa czy dwór i yrond, jako prowokatorów wojny, mówi tyl-

ko o Amerykanach i Szwajcarach, jako „allies" Prancyi, i chodno
nadniienia o drugim podziale Polski, Discours et rapp.de Robespier-

re (ed. 1908), 1, 123 sq., II. 2S9 s.—O Maracie j. w.—Danton: jego
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mowa w Konwejicyi, 13 ;ivr. 1793: (przeciw. dekretowi 19 nov., roz-

winitemu 15 dec. 1792, j. w.) ..ce decret, singulieremeiit vague,

vou& eiigage ;i .secoiirir iiiieltiues patriotes, qui Youdraieiit faire

une reyoltitioa en Chirie. 11 fant avaTit tout songer a la coTiservation

de notre corps politiue i-l fonder la grandeur francaise... Donnons
iious-memes rexeraple de la raison; decretons que nous ne noiis im-

miscerons point dans ce qui se passe chez nos yoisins"; uchwalo-

na na wniosek Dantona deklaracja, 13 avr. 1793: ^La Convention

declare... qu'elle ne s'immiscera d' auenne manier dans le gou-

veriiement des autres etats"; mowa Roberta, u „egoisme nationul",

na sesyi Konwencyi, 26 avr. 1793. Por. Sorel, L'Europe et la revol.

franc., III (1S91). 305, 387, 396 sq. o „progres de la poIitiqne reali-

st francaise" midzy stycz. a kwiet. 1793, t. j. wanie za pobytu
Kociuszki w Paryu; Lehriin jeszcze 2S fevr. 1793 obiecywa przez

Paraiidiera esi^ailry francuskie na Daltyku i Archipelagu i fundu-

sze dla komiteiu rewolucyjnego polskiego, a ju wedle instrukcyi

Komitetu ocal. publ. do Stambuu, dla Descorclia, 20 avr. 1793,

w myl powyszego, wniesionego przez Dantona, dekretu 13 avr.,

„les Polonais sewiront a operer des diyersions". W setn roczni-

c wyprawy do Muskwy, ze strony ugodowej poiskn-rosyjskiej

wyklinajc Napoleona, „t^n^tina', „szatana", wroga Polski, prze-

ciwstawiano mu anielskiego ])rzyjaciela Polski—Dantona: „wyobra-

zi sobie, e na czele Francuzów wkroczyby do Poznania Danton;

z jego piersi wyszoby zaklcie, ktfireiy dwa narody zjednoczyo,

spoilo na wieki: 'Mihy jiukaznl sf!'ce Francyi. jielne mioci do sio-

stry p(Vtnocnej", Straszewicz, bow(j warsz., 6 lut. 191 2, N. 36; z)o-

czenie tein paradoksalniejsze na gruncie zaciowawczym polskim.

(Str. 56 ?q.). Miczyski: ur. 21 kwiet. 1743 w Sielcu, pow.

wlodzim., na Woyniu, z Antoniego i Doroty z Woronieckich:

ksztacony w WiiMlinn: z powodu awantury miosnej z ksin
Seliwarzenberg, wstpi do suby saskiej 1760, bi si przeciw Pru-

sakom; potem do suby austryackiej, w korpusie ociotniezym w-
gierskim, gdzie wielu byo Polaków; bi si pod Laudonem, 1760-2;

do polskiej, z nominacyi Augusta III, 25 marca 1763. Za ostatnie-

go bezkrólewia, 1764-, posowa od wdzlwa sandom. na sejm konwo-

kacyjny, bi si, na czele szwadronu jazdy, pod Sonimem, przy

Karolu Radziwille, i wyszed z nim do Wgier; w listop. 1765, ode-

brawszy w Peszcie wezwanie od Stanisawa-Atigusta, wróci do

kraju, ^rzystpi do konfederacyi barskiej, razem z bratem lvaje-

tanem; twierdzi póniej, jakoby, prócz wasnyci funduszów, woy
w koszta konfederackie 100 tys. „ducats d'or doubles", otrzymane

od stryja Aleksandra w marcu 1771; wzity do niewoli, uczyni,

w sier]). 1771, przymusowy reees od konfederacyi, wbrew kt('iri'inu
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niebawem do niej wróril. Zai'C(.zoiiy / Magdalen Mniszchówna (to

waciwie prototyp .. Lnduiski"), poegna j, we wrze. 1772, po

upadku konfederacyi. W stycz. 1773 komunikowa si w Wiedniu z po-

sem Iraiic, Rohanem: uda si std do Bawaryi i Szwajcaryi, gdzie

uczestniczy w protecie generalnoci konfederacklej przeciw po-

dziaowi, listop. 1773. W grud. 1773 i stycz. 1774 by w Berlinie,

jnia dwie aud.NiMicye u Fryderyka ii; sowa Fryderyka do niego na

ostatniej audyeiicyi: „yuod seriptum, scriptum est (z powodu po-

dziau): nous (rozbiorcy) sommes engages Jes uns envers les

aiitres d'une manier indissolubie;... quant aux craintes que vous

voulez m'inspirer au sujet de la Russie,... ii mc parait peu

a redouter ([ue Timperatrice, ou son successeur songe a s'eten-

dre sur mes iiouveaux etats. puisu' alors ce serait youJoir re-

unlr une portion de la Pologne a celle que les circonstances m'

ont donnee en possesslon et s'exposer a ce que les portions de-

meinbres de la Pologne reunissent leur force contr lu Russie...

U eut fallu douze apotres, u\\v douzaine de tetes de genie, pour

regenerer votre nation, cela n'eut pas ete de trop"... Bawi 1774

w Monachium i w btrasburgji u Mich. Paca, skd w kwiet. 1775

wróci do kraju; posow\'i nar'"¥e]rn 1776: i)0 mierci ojca, zrujno-

wany doszcztnie. Przyby do Parya, w listop. 1779, ])rezentowa-

ny Ludwikowi X\"l przez marszaka Richelieu (któremu stryj je-

go, Aleksaiidf! Miczyski, towarzyszy w armii francuskiej

w hitwie pod Foiiteiioy) i markiza Segnra, w obecnoci \'ergenna:

przedstawi, przez !N'eckera, pretensy o zwrot ze skarbu francuskiego

tj mil. liwrów, wyoonych jakoby podczas konfederacyi barskiej

na rachunek Francyi, lecz na wniosek zawzitego swego wroga, Ge-

rarda de l\ayneval, pierwszego commis w ministeryum, poprzednio

konsula franc. w Gdasku, odpalony z tern daniem, przez pismo Vev-

genna, 5 juill. 1781. Polubi w Paryu, w kwiet. 1780, Francusk
Mary Chaboteaux, „de noblesse obscui-e, filie d'un simple lieutenant

aux mousquetaires de la gard, souvent imprudente et prodigue",

mod, niezamon, do niego przywizan, z któr pozna si jeszcze

w Monachium, przez tameczne poselstwo francuskie; mia z ni
dwóch synów, którzy bili si nastpnie za Francy pod Jena,

Friedlandem, Enlingiem, Wagramcm i Lipskiem, por. niej, t. III;

przyj obywatelstwo francuskie w grud. 1780, moc wydanych
[trzez Ludwika XVI „lettres de naturalisation, enregistrees au parle-

ment de Paris, le 12 janv. 1781". cigany przez wierzycieli, nie

bez udziau ambasady rosyjskiej w Paryu, aresztowany by za dugi,

w czerw. 1783, zamknity w wizieniu de TAbbaye, skd uciek

i schroni si do t. zw. asyle du Tempie (dzielnicy, po-maltaskiej,

majcej przywilej ochronny, ogrodzonej murem, midzy boulevard

Napoleon a Polska I. 12
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a ulicami de la Corderie i dii Tempie), gdzie ród podobnych wy-

wolaiiców, a jak sam powiada, ród cigych „angoisses, huniilia-

tions et tortur^ morales", przebicdowa pótrzecia roku, do koca
1785. W myl raportu \'ergcrina do Ludwika XVI, 18 aout, rozka-

zem gabinetowym królewskim, 27 aout 1784, mia sobie wyznaczo-

n pensy doywotni 6000 livr. ze skarbu francuskiego (Mich. Pac

pobiera 24000 livr.): niezadowolony, za glejtem doranym wrczy
Ludwikowi XV. w grud. 1784, memorya w swych sprawach, bez-

skutecznie: w padz. 1785 ogosi gwatowne przeciw Yergennowi

Memoire public. W grud. 1785 zyska stay glejt (sauf-conduit)

królewski, lecz z wyznaczonem miejscem zamieszkania w Avran-

ches. w X(iimand\ i. gdzie pisa pamitniki o konfederacyi barskiej,

Etndes hisl. sur les revolutions de la Poi.; 1787—8 otrzyma wik-
sze zasiki spadkowe z Polski. Odzyskawszy pen swobod, za-

mieszka V domu wasnym w Sant-Maur, pod Chene7rieres nad

Marji, niedaleko Parya, gdzie odwiedzali go przyjaciele paryscy,

m. i. Mirabeau i Mounier, Nalea w Paryu do Club breton, gdzie

n^^g kilkakrotnie bardzo radykalnie przemawia; bywa te stale

w klubie Jakobinów: w dzie wzicia Bastylii, w lipcu 1789, na

pr7.f<linicciach Saint-A ntoine i Saint-Marceau, podobno z porady

F\l;iu(l. Laziiwskiegn (o tym osobliwszym jakobinie francuskim, a synu

p(»lskicgo wychodcy i dworzanina Stanisawa Leszczyskiego, por. ni-

ej). ..iu!el(|ues chefs d'ouvriers de faubourgs, sc sfiuvenant du genera

Miczyski qu'ils avaient entendu deux ou tr^is fois au Club breton,...

et uekjues sous-officiers de gardcs-francaises, ui ravaientvu a Ver

sailles, coururent chercher le gegeral a Saint-Manr et le presserent

de venir a Paris pour leur donner quelques conseils et falre dre.sser

en batterie les canons... Cedant a leur instances, ii accourut a Pa-

ris,... dirigea le feu de pióces qu'on avait amenees, lesquel]fcs casserent

les chaines du pont-levis et determinerent la reddition de la Bastille"

(relacya pochodzca od Miczyriskiego, lecz nlecakiem cisa).

Stara si odtd o przyjcie do suby czynnej francuskiej. Z po-

lecenia xMirabcau, 1790. zosta wniesiony ,.sur les contróles des

officiers generaux", lecz bez uycia. Wniós Xote des serviccs, au

Comite militaire, 21 aout 1791: „En 1767 la France etait menac«;e

d'une guerre; pour eviter ces mau\, le cahinet de Yersailles con-

cut le projet de faire diversioii daiis le Nord (wyliczenie swych

zasug barskich)... le gen. Miczyski est donc en droit de recla-

mer... un grade avec activite de service parmi les gneraux fran-

cais: ii demande que le temps lui soit compte de Tan 1767, oii ii

servait deja la France avec utilit et activite en qualite de gene-

ra: ii offre encore son sang et ses connaissances pour le soutien
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de la constitiitioir'. rtrzymywa wtedy korespondency 7, Ign. Po-

tockim, K. N. Sapieh, -Juacli Lhreptowiezem i i. W zapiskach swych,

1701, do osli'0 krytykowa ustaw 3 maja, „coinme tres insuffi-

saiite, eiitachee de demi-mesiires, particulieremeiit sur le droit de

propriete des paysans,... comme une sorte de pilotis qu'il fallait

fortifier et .sur leuel ii fallait batir uu edifice solide". Przezna-

czony w stopniu ])rygadyera na komendanta twierdzy drugiej kla-

sy Dunkierki, zajty by jej uzbrojeniem. W grudniu 1791 otrzyma
komend w departamentach du Nord, de TAisnc i P«s de Calais.

Zajmowa si odtd, stycz.—kwie. 1792, przy armii pónocnej l?o-

chambeau, organizacy batalionów gwardyi narodowych oraz jazdy

lekkiej strzelców i huzarów, potem, maj—czerw. 1792,—lekkiej arty-

leryi, w Saint-Quentin i Laon, przyczem, dla popiechu, z wa-
snych rodków awansowa fiuKiusze, zwrócone nastpnie jego wdo-
wie przez Napoleona: „la fortun dc Jos. Miczyski, au moment
oii ii prit fait et causo pour la revolutioii fi-ancaise des 1791, et

marcha aux armees, )i"etait pas moins de 40.000 livres de rent.

Napoleon (lui, alors obscur, ]'avait connu, quoique tres peu de

temps, en 1792,... lors du consuiat a vie et aux prcmieres aniiees

de 1'empire fit rembourser a sa veuve jiisqu'a la coneurrence de

500.000 francs ies avances (|iie «on mari av;!it faites a Tetat a !Se-

dan et ailieurs... (podobnie w lutym 179.3) ii avanca de ses deniers

nu luois do snlde a tnntcs lo^ iroiipcs de sa division. y compri.s

Ies officicrs subalternes; ii fournit au rliabii loinoiit d'in)e partie

de ses troupes et a i'entretien de 4 — 500 canoniiiers du paic de

i'artillerie legere..." (rolacya ta, pochodzca od wnuka, Armanda
Miczyskieffo, wymaga sprawdzenia.). Mianowany marechal-de-camp

25 maja 1792, by od sierp. 1792 pod Dumourie/em w kampanii

przeciw Prusakom. We wrz.e. 1792 utworzy w Sedanie korpus

ochotniczy, legion de Miczyski (des .\rdennes), z6 szwadronów ja-

zdy, po 3 szaserów a liuzarów, 1200, oraz 2 bataliony piechoty,

1800. razem do 3000 ludzi, ]>od podpukownikiem Saint-Germanem.

ISy podobno a.t do jtocztku 1793 w korespondeucyi z Janem Po-

tockim, Stan. Sotykiem. Madaliskim i i. Komunikowa si te za-

pewne z bawicymi wtedy w Paryu l'olakami, w sprawach przed-

insuiekcyjnych a przynajmniej wzgldem dezercyi z wojsk pol-

skich, zwaszcza na Ukrainie, do Wooszczyzny (na co, ze wzmian-

k o Descorchu, Phigestromie itd., wyranie powoywa si Laroche

do i^ebruna. 19 mai 1793, po skazaniu Miczyskiego, dopraszajc

si, ze wzgldu na „licznych (polskich) jego przyjació", zawiesze-

nia wyroku mierci przez Konwency), Wmieszany do zdrady Du-

mouriezy, aresztowany w I^lle w^ kwiet. 1793, zamknity w Paryu
w tern samem, skd ongi umkn, wizieniu de TAbbaye, postawio-
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!iy przed trybu nai rewolucyjny, pomimo pewn3'^ch szans ratunku,

nawei ze strony Dantona i Kobespierra, sam, sprytnie sprowoko-

wany, przypieszy sw zgub. Jn w wizieniu Abbaye, „fin avrii

ou premiers jours de mai 1793. sur un feuiiiet de portefeuilie",

nakreli nastpujce wyi'azy: .. L:i Pologne se meurt et je ne puis

combattre poiir elle. Jo ne nuis pius Mii etre utile. 11 y a plus de

trois mois iiue t' irai cu do iioiivelles sures de Madaliski. Que

fait-il avec les autre^.' Que fait-oii l;i-basV Je le crains, on par-

tagera eucore la Pologne, ce sera le cnnp de mort; et ia France,

elle t|ui devrait la sauver, on la partagera pcut - etre aussi bien-

tut... Et maintenant je suis confondii avec des gcns qui n'ont pas

eu honte de vendre leurs drapeaux et lenr patrie, avec mon frere

(Kajetanem, largowiczaninem, por. nikczemn jego odezw, Gaz.

Warsz., 13 stycz., 179.i, Nr. -1) et les infames confederes de Targowica.

Je vais passer aux y(Mi\ (Thommes prevenus pour un mauvais Po-

lonais et un traltre. Ah. pnisse arriyer le jour de !a justice et de- la

delivrancc. Ja jestem oUapiony boleci"'. Skazany na mier 17.

city 22 maja 1793. Por, Zapiski i noty Miczyskiego: Biogr. du

gen. Jos. Miczyski par son petit -fils Armand Miczyski (licz-

ne niecisoci): Przyjaciel Indu (1837), Nr. 50—2 (relacya wdowy,

bardzo póna i nieporzdna): Kranshar, Losy Miczyskiego (IM97:

naley sprostowa, m. i., pogld o zupenem wynarodowieniu przed-

zgonnem Miczyskiego); Chuuet, Guerres, II, Valmy (1S87), 32, 54,

V. Trahison de Dumouriez (1891), IS.) s(|.: Corr. generale de Carnot, !I,

(1894), 59 (myki w datach); Mimiieur, .ó -S, ]2 ;ivr. 1793 sq.: Wal-

lon. Tribunal revolut.. I (1880), 98— 104.

Jan rhlelski. city 13 maja 1794. Wallon, lii, 436-40: por.

(I A\'itlskini, post;i\viMn\iii [irzed irybiiiiat rewolucyjny, lecz urato-

wanym przez przewrót thermidora, ibid.. VI (!'"^S?). 194. !\Ozalia

z Chodkiewiczów Aleksandrowa Lubomir.-ka: cia 1 lip. 1794: ibid.,

111.303,311 — 4; Kraushar, Ofiara teroryzmu (1897), Kraj (1900).

NN. 14 scj.: Stryjeski, Deux victimes (18991: Kozowski, R. Lub(j-

inirska (1900); iSokoinicki, Józ. i Tail. Mostowscy, 1792-^ 7, Przegl.

hist., VI (190S), 20:5 <i\.: Goncourt, Dubarry (1889). 27S sq.: mme
Latour du Pin, Jonrn., I (1913), 103: Ma^-.zei. Memorie, II, 20 sq.,

który o jej romansach paryskich iiapróno przez Stanisawa-Au-

gusta informciwa „1'insonciant mari" (Al. Lubomirskiego) itd. O jej sto-

sunku z Tad. Mostowskim por. Mostowskiego. Ma confession («' twier-

dzy petropawowskiej, stycz. 1795, dla ober[)rokuratora Samojowa,
a waciwie dla Katarzyny II): „apres la campagne de 1792. je voya-

geais. Je trouvais a Lausanne la princesse Lubomirska. Tous deux,

.par uu motif de curiosite, nous allames a Paris... On mit en prison

Pinfortunee princesse; condamnee a la giiillotine, elle se sauva en
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^^e (leclai-aiit enceiiite. Le iiirmc sort, san> la po^sibilile de la nieme
ressource, m'etait infailliblement reserve... Je partis; ii etait

ternp.s"; Bibl. Warsz. (1902), III. 457: Sokolnicki, j.w., 75; por. o niej

art. Despreza, w Biogr. univ., siippl. LXXII (1843), 199, widocznie

ze sów Mostowskiego, „aiiquel un teiidre sentiment l'attachait-: ib.

LXXIV (1843) 455 sq., art. Michauda jeiine o Mostowskim, zapewne
te wedle jego relaeyi (Mostowski po rewolucyi listopadowej osiadl-

szy w Paryu, wspópracowa bezimiennie w ^iogr. iniiv., za po-

rednictwem jej wydawcy, Michanda): tn mowa o dwukrotnem Jego

aresztowaniu, w Paryii i Troyes, wstawiennictwie za nim lle-

ranlt dc Srchella i t. [i. Sam Mostowski, w swej Confession, j. w.,

podaje, e ratunek swój i mono ucieczki z Parya, 1793,

zawdzicza .,a Tamitie d'un commissaire de police de la section

de Quatre Nations, nomnu' I^ousselin, qui passait pour modere et

tait aristocrate... ce Rousselin, auqnel j'avais offert une retraite

dans ma campagne (w Tarchominie), se proposant venir a Pologiie";

jestto ten sam Kousseiin de Saint-Albia, prz.yjaciel a zapewne tajny

zdrajca Sukowskiego, ob. niej i t. 11, udajcy równoczenie skraj-

nego czerwieca, o którym tajny agent koy licyjn,\ , Antraigne,-,

donosi z konknroncyjn niemal ostroci: ..lujus^eliu esi un baii-

dit. ...un 1 :ii\(Mir de sang, dresse par \obfcs|tierre, employe par iui

au tril)unal revolutionnaire, un bandit protege tonjours par Uarere'',

Pingaud, L'ii agent secret (1894), 401: por. pochlebn wzmiank
o Tad. Mostowskim, liortensius Saint-Albin (syn Rousselinaj, Jos

Sukowski, I (1832), 106: „arrete en France par ies Jacobins, apres

leur avoir echappe, (Mostowski) tomba entre Ies mains des I^usses

dans sa terre de Tarchomin".

Por. surowe sowa Robespierra do Barssa, latem 1794, e,.Po-
iacy. w Paryu mieszkajcy, s intrygantami, mieszali si w partye

rzdowe, byli za stron arystokratów: jedni wzici s do aresztu,

drudzy, gdyby nie wyjechali, poszliby pod gilotyn; takim by(' cyto-

wa Tadeusza Mostowskiego, Aleksandrowa .ubomirsk, j\[alis/,(\v-

skiego". memor. l\otaja, Tokarz, I, 243. Por. szkodliwe pod

tym wzgldem, i)udeji'zane pismo polslcic, leltre de Varsovie, 5 se]it.

1792, interceptowane i umylnie og. przez Comiti- de siirete oubl.,

w Corresp. originale desemigrs, l,(Paris, 1793), 20.iJo niepopularnoci

Polaków w Paryu rewolucyjnym i wyrobieniu im opinii „arysto-

kratów". przyc7iynia si te wybitna dziaalno kontrrewolucyjna

znienawidzonego powszechnie z tego powodu, cho sympatycznego
skdind, dowódcy naczelnego wszystkich gwardyi szwajcarskich

w Paryu, genera-porucznika Besenvala, ulubieiica Maryi-Antoniny,

który dowodzi wojskiem na Champ-de-Mars podczas szturmu
Bastylii, a by synem byego posa franc. w Polsce i Ivatarzyiiy
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z l^icliii^-kicli, 1" v(jto Jukóbowej Potorkii'j. i ?]M)\vi!)()\v;.'ci)riy przez

matko, krewn Maryi Leszczyskiej, z rodzin krulew.sk francusk,

por. Besenval, Mem. (1805), 11). I, Segura Notce sur mr. de IJeseri-

vaJ; Amiet, I.c {•hev. W de Gibelin, deniler officier de la gard
c;iiisse de Lniii> X\ 1 (isiiC)): Niesiecki, II (1S;39), !46. Charaktery-

stycznrni jcsi le, e wybitni dowódcy szuanie i wandejczycy

chtnie przybierali wojenne przezwiska ])olskie, np. gony wódz
-znanów w Aiijou, kawaler de \'alvenne—„\'ara!owsky": dziaajcy
nad l^oir Buclier de rhauvie:ne .,Loviiiski", jego oddzia, t. zw.

„l<''gion Loviski- i i. :).

(Sir. bl). U misyi stambulskiej Uescoicha, luty 1793, por.

Dry, boldals ambassadeurs sous le Directoire, I (1906); Kukie,
Próby })o\vst,, o20 S(i.; o nieudanej misyi Seinonyiila i Mareta i po-

chwyceniu ichi po drodze, w neutralnej VaUellinie, przez Austi-ya-

ków. jednym z goniejszyci wypadków pogwacenia prawa mi-
dzynarodowego, por. Pellissier, Apres 1'atentat contr Semonville

et Marei. Kev, hist. de la Revo!., 1, (191 0), r].j3 scj., który jeszcze

uwaa ..le> caiises reelh s de rattentat'' za zagadkowe. Otó zagadk
ri 'Zwizuj depesze posa rosyjskiego w Genui, który, zawczasu in-

formowany najdokadniej o podróy tej misyi przez szpiegów ro-

syjskich w Paryu, uprzedzi wadze austryackie w Medyolanie,

arcyks. Ferdynanda, i spowodowa aresztowanie wysaców, Liza-

kiewicz do Hezborodki, fir-nes, 7 mars, 29 juin, 1 aout 1793. Jestto

nauczajce ze wzglf^du na podobne uwiadomienie rzdu peters-

burskiego o s])óczcsny<-h dziaaniach emigracyi polskiej w Paryu
rewolucyjnym, 1793, wic za tamecznej bytnoci vociuszki.

Wyprawa Sukowskiego: jego yciorj^s, ob. niej, t 11: cie-

kjiwyin zbiegiem okolicznoci, ród kolegów jego w puku Dziay-
skiego, t)y i)ierwszy chory Chryzostom Arciszewski, którego na-

zwisko budzio wspomnienia zcszowieczne indyjskie: Sukowski do

ciotki ks. Sukowskiej (Augustowej?), Paris, 2 mai 1793: „dcpuis trois

mois que je suis en France, je n'a,i encurf pii obtenir dii ser\ee;

...la trahison de Miczyski et i'insnfTis;uK-e de Tui'ski (;)n'on a fait

col(»neI par de^ raisons secretes... out jole uii prejuge un pen defavo-

rable sur les Polonais: mais ce prejuge s'efface deja: ...je suis donc

sur le point d'etre place: mais commc je n'eu puis pas repondre

en cas que cela ne suit pas, je m'en ii'ai courir le monde et con-

tenter ma passion de v^yage" (widocznie ostentacyjnie: ten list

posany te odpiecztowany, i)rzez okazy): do innej ciotki ('0 ks.

S'jkowskiej (Aleksandrowcj? moe do matki': ju najpoutniej, lecz

w kadym razie dziwnie nieostronie), 2 mai 1793: „j'irai aux Indes

jMrai chez Tippo-Sabib, ...ii y a des interets qui ne sont pas etrangers

a la l''ranc(': .,])our d(''livrer son p;iys.., ii fant commander nne
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armee; pour Ja commaiider avec succes, ii faiit avoir J'eclat de uelues
services ui inspircnt la confiance^, liortensius de Saint-Albin,

J. Sukowski, Meni. hist., polit. et milit. (1832), I, 73, II, 79 sq. Z po-

selstwa, przybyego do Wersalu, w sierpniu 1788, od Tippo-Sahiba,

muzumaskiego sutana Mysory. celem zyskania poparcia Francyi

przeciw Anglikom, pozosta w Paryu Ahmed-clian, który, ju pod-

czas rewolucyi, ukada si dalej z ministrem spraw zagr., Deles-

sertcni, przy udziale grona osób, zainteresowanych osobicie

w sprawach dalekiego Wschodu (jak pani Grant, rodem z Bongalu,

kochanka Delesserta, potem ona Talleyranda: przedsibiorca e-
glugi i pose do Konstytuanty z Indyi francuskich, Monneron; dro-

graan \enture,i in.; tdy te osobicie zetknli si z temi sprawami
Sulkuwski, a równoczenie i mody Bonaparte). Za ministeryum Le-

bruHii zajli si tem yrondyci, których imieniem Kersaint na se-

syi I{onwencyi, 13 janv. 1793, wystpi z mow, zalecajc posa-
nie wojsk posikowych francuskich do Tippo-Sahiba, majcego opi-

ni „dobrego jakóhina", nazywanego w spóczesnych dziennikach

paryskich „citoyen Tipou". „citoyen sutan". Istotnie te dotaro do

niego, do Mysory, kilku instruktorów francuskich barwy jakobi-
skiej, którzy zorganizowali mu korpus 10 tys. ludzi na sposób eu-

ropejski. O póniejszych próbach Dyrektoryatu i Bonapartego,

kwie, listop, 1798, wsparcia Tippo-Sahiba, o jego nieszczliwej

walce z Anglikami i mierci, w maju 1799, por. Michaud, Progres

et chute de Tempire de Mysore (1801); Barras, Mem , Ul (1896), 90,

191; La Jonquiere, Expedition d'Egypte, I (1899), 3-I-1 sq.: Dropmore
Manuscr., I\' (1905), 327, 3S7 s([., 474 sq.: Holland Kos, W. Pitt and

the groat war (1911), 462.

Sukowski, chocia, jako czerwieniec, by racziej po stronie

jakobiskiej Górj^ przeciw yrondzie, jednak niniejsz wschodni
sw misy, poczt waciwie z powyszej mocyi Kersaiuta, odprawi,

zreszt ])odobno na koszt wasny (por. Hort. de Saint-Albin, Sul-

kowski, I, 120: „dans ces derniers voyages Sukowski avait depense

sos derniers 500 louis"), jeszcze z ramienia rzdu yrondystowskiego,
vr ostatniej chwili przed jego upadkiem. Wyjecha mianowicie

z Paryu w drog na Wschód w sam noc z 30 na 31 maja 1793, na

pógodziny i)rzed uderzeniem w dzwony na alarm i zamkniciem
rogatek z rozkazu I\omuny, t. j. przed sam insurekcy majow,
której ofiar padli yrondyci. Prz'yby 5 czerwca do Lyonu, gdzie

trafi na kontrinsurekcy yrondystowsk. Skierowa si std na

Genew, Zurych do IConstancyi. Bardzo miao, wobec wieego
dowiadczenia Smonvilla, zboczy do Tyrolu, na Innsbruck, Brixen,

Trydent. Dalej przez Bassano, Wenecy, Ferrar, Florency, I^iz,
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<l(i.-iai si d" i,ivoiiia, skil |M.pyiiJ iia Cy])i-. Opis tej podi'óy

a do LiYorna, \oyage de Paris a Alep, ob. niej, aneks.

Na Cyprze zatrzyma si Sukowski u kupca syryjskiego,

Ayuba, a dc padziernika. Std popyn do Aleksandretty, portu,

pooonego (I mil kilkanacie od Alep])a, dokd przyby w po-

cztku listopada i gdzie stan u agenta francuskiego, Castillona.

Antonio Ayub do Abbota, kupca w Aleppie, Cipro, 26, 30 ottob.

(odtd styl juliaski) 1793: poleca jego przyjani i opiece Su-
kowskiego: Sukowski do Abbota, Alexandrette, 6 nov.: prosi

..donx cievaux. de s^^lle et un de biil": Robert Abbot do Sukow-
skiego, Aleppo, 9 ni.v.: (posya mu 4 konie i przewodnika Con-

stanta) „je vous olTrc un appartement dans ma maison": tene
do Mikoaja Pucciego, do ^atachii (przysta na poudnie od Alep-

pa; ostrzeenie bardzo podejrzane: widocznie Abbot, pomimo pozo-

rów yczliwoi-i dla Sukowskiego, cignwszy go do swego domu,

d(mo,«il odtd o kadym jego kroku wadzom angielskim: tem to-

maezy si, e dalsza korespondencya odnajduje si w State papers,

Lcvant Comp., Supplem.), Aleppo, 14 Nov.: „in two days mor
1 expeet count Sukowski, a J'o]ish nobleman, froin Scanderun

( Aleksandretty) wlio is going to Hassor^": tene do Ayuba, do

l'ypn!. '2'2 nov.: ofiarnwal Sulkowskieiiin hf/interesownie miesz-

kanie u siebie „senza doniandare da lui oiutia ricompensa, e faro

tutto ii mio possibile di farlo passare in Hassora nella maniera

piu comoda e siciira": tene do Aleks. Adamsona, do Bombaju,

27 Nov. 1703: ..("outit Sukowski, a Polish nobleman, who is now
with u\r and Icfl ['laiice iii tlie iiioiith of June (wyrane ostrze-

enie), assures me thai ihe Repiiblieuiis had not the least thought

of India, as they firmly ln'licve theic settlements being taken by
the Hritish forces". W vieppir. duem. wtedy ))rzeszlo 100 tys.

mieszkaców liczcciu miecii', iigrzzt Sulkowski od listopada

1793 do kwietnia 1794, pomimo, a najpewniej skutkiem rzekomej

gocinnoci i opieki Abbota. Nareszcie, w pocztku kwietnia

1794, wic zanim móg mie wiadomo o powstaniu Kociuszki,

wybra si z powrotem na Stambu. Abbot do Samuela Graina,

do Manissy (port w Azyi Mniejszej), Aleppo, 8 ApriI 1794:

„Prinoe Sulkowski is determined to visit Syria for the pre-

sent: lie will set off in a few days. ...Mliat may be his intentions

hereafter, I cannot tell. ...I cannot binder it. but depend upon

it, hc shall not be recomraended to you": tene do Ducciego,

12 Apr.: poleca mu oddawc, „my friend, count Sukowski, a Polish

gentleman, who is now going to your place (do Latachii) to em-
bark for Cyprus and from thence to Constantinople. ...Procure him
a proper conveyanco for Cyprus and give him that counsel. ...You
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will find him a ytiiiug iiian of very greal iiM-rit aiid fiill uf kiiow-

ledge''; podobnej treci, upi'zedzajc zawczasu o wyjedzie Su-
kowskiego, listy Abbota, 12 apr. 1794-, do Hiibscha, agenta rosyj-

skiego i aiistiyackiego (dawniej Czarloryskicli), i Tooka, angiel-

skiego, w lvonstantynopolu, oraz do Timoniego. aiistryackiego,

i Georga Abbota, angielskiego, w GaLacie. Zdaje si, e skutkiem

tych „polece" Sukowski omal nie zgin w drodze powrotnej;

w kadym razie straci 3 miesice. Do Konstantynopola przyby.

z przeciwnej strony, statkiem z Izmaiu, dopiero w poowie lipca,

jak wynika z depeszy posa austryackiego, Herberta do Thuguta,

Constant., 12 jnill. 1794 (wedle relacyi Descorcha. Sukowski pi-zy-

by do Stambuu dopiero „a la fin de Tan 11", co znaczyoby
sier}).- -wrzos., lecz jestto póniejsza, niedo cisa wiadomo).

(Str. ÓS). Roz[)ia\v.\ Rouwencyi nad §§ 118 sq. projektu

konstytucyi: wniosek Gregoira, na sesyi 18 juin 1793, „Declaration

du droit des gens", ii 2: „les peuples sont respectivement inde-

pendants et sourerains .
^^ .r. „Tinteret parlicnlier d'un peuple est

subordonne a rinu-ret, genera de la familie huniaine"; § 15: ,,les

entreprises contr la liherK'' d'un peuple sont nn attentat contr la

familie humaine" odrzucony, po protecie Barera: „j*invite la C<ni-

rention a ne pas oublier la position de la France au milicu de

rEurojic; vous netes pas seulement une assembiee philosophiue
et legislativc, vous etes une assembiee politiue... 11 ne fant

pas :-'cxtravaser en opinions philanthropiues". Przyjte na-

tomiast, wedle dantonistycznego projektu Iterault de Sechella,

do konstytucyi i5§ liS: .,le peuple francais est Tami et Tallie na-

tnrel des peuples libres": 1.9: ,.il ne s'immisce point dans le gou-

vernement des autres nations; ii ne souffre pas que les autres na-

tions s'immisccnt dans le sie": 120: „11 donn asiie aux etran-

gei-s bannis de [eur patrie i)our la cause de la li bert: ii le re-

fuse aux; tyrans". Og. przed dwoma zaledwo laty poemat obecne-

go szefa biura spr. zagr. w Kom. ccal. pubL, Mandru: \'ers sur

la [)aix conclue entre la Russie et la Suede (St.-Petersbourg. Im-

primerie Imperiale, 171)1;; por. Masson, Depart. d. aff. eir., 297.

(Str. .')9). Sejm grodzieski a rokowania francnsko-pruskie

17'.)o: llerrmanji, Diplom. Corresp., Gesch. Kussl. \i (1867); Sybel,

Reyrdutionszeit, II (1882); Sorel, III; Chuuet, Gnerres, VIII, Wis-

sembourg (1893), z konkluzy, 178 sq.: „les affaires de Pologne ont

ainsi (latem i jesieni 1793) preserve d'une catastrophe certaine

les armees francaises. Cest a cause des affaires de Pologne que les

Prussiens ne donnerent anx Antrichiens qu'une minime et drisoire

as>i.--i ;i '.\'-v".

(Sir. titi S(i.). iteforgnos do Parandiera, 3 nov. 17*)3: ,.nr»u> ne
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pouYOUS (jiie (]i'sirer... le sucrc- dii pian róvol ulioi)i)uii'o (lui se

prepare en Pologne;... ijUoique la situation des affaires de la Repu-

bliie ne lui permet pas de donner a cettf nation, digne de la li-

berte, des preayes plus reelles dMnteret, je iie doute pas ([ue yoiis

jie souteniez ses esperances".

Meniorya Parandiera i IJar.^su, Paris, 12 fevr. 1794:: Parau-

dier, Notice d. services, Wilno, 30 sept. 1812: „a pene etait 11

(Parandier): arriye a Paris ( w lutym 1794) qu'il fut denoucó comme

agent de la Prusso, Ile avuc des magnats de la 1'o1o,'j;iu' »'t uomme-

meiit avcc le cte lgnce Potocki, qui secretemetit etait d'accord

avec la Prusse et la Russie. On Paccusa de faire de la pretendue

r('voliition (le Pologne une affaire d'argent... Les propos a kii te-

nns, par !es inembres du gouvernemciil meme. revolterent Paran-

dier. II cdni imi.-iii a donner nióinuii^ey sur nitMiioircs, toiis relatifs

a la Pologne. On iie(;retait son arrestalion, lorsue les revolutions

de mars (w Krakowie) et d'avril (w Warszawie) arriyerent preci-

sement... On ne rintiuieta plus alors, mais on lui donna le con-

seil de rester traauille" Wedle memoryaii Kotaja, j. w., Robes-

piorre w rozmowach z Harssem „wyrzuca! Polakom niestateczno,

atwoi- poddania si zwodniczym radom", t. j. w wywoaniu bez-.

nadzieJiiiM, jtigo zdaniem, „pretendue reyolution", podejrzewa] rk
prowokatorsk samyche rozbiorców. Podobnie, z wprost przeci-

wnej strony, b. pose rosyjski w Warszawie, Sievers do Katarzy-

ny, 2b avr. 1794, po wybuchu insurekcyi wi)rost o sprowokowa-

nie jej oskara przed carow zyskanego dla Austryi Zubowa, co

zreszt w swej odpowiedzi, Ivatarzyna do Sle\i'rsa, (i iiiai 1794,

porednio przyznaa carowa, por. Btum, Sicvcrs, IV (1S58), SO,

656 s(j. W istocie kierownik policyi tajnej w Warszawie, puko-

wnik r.aner, ki-ta1ura Zubdwa, do dokadnie uprzedzony o jirzy-

goiowaiiiacli powstaczych, jak si zdaje, rozmylnie upi Igel-

stroma, por. lerrmann, Dipl. Corr.. 477, aeby, w myl tajnych

ycze petersbursko - wiedeskich, dopuci do wybuchu, który

lekcewaono i, po wyzyskaniu go jalco pretekstu, wnet stu-

III ir -piidziewano si. l'o si tycze aresztowania Parajidicra z roz-

kazii Kom. ucal. publ., to byo ono w cisym zwizku z ówcze-

snym upadkiem caej partyi Dantona, i)oczynajc od aresztowajiia,

w polowie marca 1794, Iranit de Schella, gównego wtedy de-

pozytaryusza i sprawozdawcy rzeczy polskich i projektów powsta-

czych liociuszki, a koczc na aresztowaniu ministra spr. zagr.

Deforgua. Godna przytem uwagi, e w gwatownej mowie przeciw

caemu dantonistycznemu ministeryum spraw zagr., rzekomo wy-

goszonej równoczenie, w kocu marca, w I{om. oc. publ., przez

Saint 4nsta, a naprawd sfabrykowanej przez arcyszpiega Antrai-
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gna, iiajg\vato\viiit'js/e inwektywy zwracay si wanie przeciw

takiemu, jak Doscorches, przyjacielowi Polski a wrogfiwl !.'osyi,

nazywanemu tu „scelerat, laelie, couin" itp., oskaraneRin o kra-

dzie funduszów pnbllcznycl), zdrad, przeznaczanemu wjirost do

j)0sania na gilotyn: rzecz szczególna, e ten ndzny falsyfikat

dot^^chczas wprowadza w bd wydawców francuskich i wieo og.

zosta z rkpu, jako autentyk, w najnowszem penem wydaniu pism
Saint-Justa, por. discours sur les relations avee les puissaiii^es

neutres, au Coni. dc sal. piibl., Ueuvr. compl. de Saiiir-.liist. II

(19^8), 3:^9 s.
Po upadku Deforgua, por. wyej, 17i, ministeryuni spr.

zagr.. zostao zwinite, w kwiet. 1791, i zamienione na jedn,
dwunast, z ustanowionych przy Konwencyi. kouiisy spr. zaer..

pod komisarzem Buchotem, kwie. listop. 1794, prostakiem, b.

nauczycielem elementarnym. .,d'uiie ignorance, stupidtte,... iiicapa-

cite absolue^, rzdzcym komisy wanie v,' krytycznym czasie

insurckcyi polskiej: po nim, d.) marca 1795, komisarzem by zda-

tny i prawy .Mot: po nim nastpi, do listop. 1795, urzdnicz.\' ka-

ryerowicz Colchen. Po przywróceniu ministeryum przez ustaw dyre-

ktoryaln, ministrem spr. zagr. zosta Delacroi>:, listop. 170.") lip.

1797; po nim falleyrand, do lip. 1799: ])0 iiitn Reinliard, do li>top.

1799: po nim powtórnie Tal leyrand, do czerw. 1S07: por. niiej, ksigi

drtira. trzecia. Xa czele zajmujcego si sprawami polskiemi

tr/,'MM'(\Lrn wydziau ministeryum, rosp. komisyi spr. zagr., po t-
pym i wrogim i\dsce Haudrym. j. w., 17t, stan! Reiiiliard, listop.

1793— li]). 1794, uczony, ro7.tropnJ^ yczliwy, lecz saby i bez wpy-
wu: po nim Colchen. do lisrop. 1794: po nim Perreau, wybitny

prawnik, mao oryentujcy si politycznie i powierzajcy >|ira-

wy polskie podszefowi wydziau. Uerciemu, którego rka_ te pisa-

ne s w tym czasie marginalia na mcmoryalach emigracyjnych

i referaty w rzeczach polskich. Przy wznowieniu ministeryum,

1795, sprawy polskie przekazane zostay wydziaowi drugiemu,

obejmujcemu Polsk, l^osy, Prusy, Tiircy, a którego szefem

mianowany zosta (1 dec. 1795) nikt inny, jeno ohydny Mehee,

urzdujcy na szczcie tylko do kwiet. 1796: po nim nastpi
b. urzdnik konsnlarny, formalista Boulouvard; wreszcie przy

r eorganlzacyi ministeryum spr. zagr. przez Reinharda, sierp. 1799,

sprawy polskie przeszy do pierwszego wydziau, pod wytrawnym
!lauterivem. jeszcze ze szkoy Choi.seula, por. niej. ks. druga,

trzecia.

(Str. 63). Referaty Reinharda o zasikach dla Polski, 2s ;ivr.

[dekretacya Kom. oc. pub!.: „point de fonds a euvoyer: des repu-

blicains armes disposent de toutes les richesses du pays:... on peut
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enlei!ili'c l"ag('iit polunais (r.arssaj, mai.'- on ii"a rlen a irailer avec

liii:... 011 peut t''couter, sans rien piomettrc"]. 22 mai (z powoa-
niem si na powstanie Warszawy): ,.si, e.ontre toute attente, les

intentious des chefs de ]'insurrection etaient reellemeni perfides,

f'est a dire contraires aux droits du peuple, ii paralt du moins

(|n"il.- se balteiit de l)onne foi contr leurs oppresseurs ui sont

aiissi Ic? ]i'iti('>". Sowa Saint-Justa do iarssa, na audyencyi

w Ivoni. oc. puhl., 18 juill.: „la Repuhlique franc ne fo\]rnir(a)

])as la moindre pareelle d'or, n'expo8er(a) pas un seul liomme,

}iour souenir iine rÓYolution,... (jui, sous le titre de revolution, ne

serait qn'un changement daiis la form du gouyernement". Menioryaly

l^arssa iJi> Kmii, ne. |iul)l.. 17 juill.. U sept. 1794; Ileinhard, Precis

do ce ([lii ^•^-l pa?s«'' lelaiiy. ;i la Pulogne, juill. 1794; por. .Sorel,

IV (1892), 67 sq.-. Kraushar, i;;irs- (1904): Lang, Graf Relniard

!7(il ]>^:',1 (lS9t)i, 114 si|.: „d. I>erufung aiif d. Gnuidsatze mehr
nur eiii \ oiwaiKi... h^M *!. .\ bgeiieigtheit. d. Polen wirlfsam untei- <i.

.\rme zu greifeir.

(Str. 64). Memoiya Sukowsliiego: [jak wynika z treci, ze

wzmianki n wieszaniacli warszawskich itp., pisany by w sierp.

I nil wrze. 1794, w Ivonstantynopolu; zapewne przeznaczony by
dla [laryskiego Komitetu oc. pubL, jak zdaje si wynika z nad-

pisii: ..('elte not m" a r'ti' n-nii •« j^ar un Polonais: je m' abstien-

drai dc tiiutcs reflcxion>. lilie pcui (-(inteiiii- (iuelques idees fausscs

-Ul ;i'- indi\'idn-. mais ellc 'ii renfeinir (Tautres bonnes a eon-

nailie. l)ul)ois de Thainville"; autor tego na<ii>i8u, b. oficer dra-

gonów królewskich, potem czerwieniec, uczestnik wzicia Bastylii

: przcwn.tii K) sier|.i. 170^'. p;'tci)i w slubii' konsularnej lewanty-

skiej. byl w poselstwie iJesccrcha i zosta! posany wtedy stam-

td z raportem do Parya] Precis bistorique et philosopbique de

i 'etat passe et present de la Pologne:

„Dos Esclavons, (|ue d'autrc8 hordes plus puissantes avaioiit

baniiis dc lenr ])ny<. foi-cós d'emigrer, deyinrent conquerants par

neccssiic. Le.- plniiics dt^ la Pologne, habit<''es par des Sarmatcs

sauvagcs. iiiioidcs \):\r la caralerie dc cos memes Esc1avons, n
tardrent pas a etre soumises, er la Vistulo, le Boug et le Narew
couleront sous leurs lois. Los individus (](' ces bordes, dont le

nombre <''tait considerablo, augmonles par des puissants renforls.

suiyireiii la inarche usite parmi ces peuples inrestigateurs ot

barbarcs, et dont on i'etrouve les traces chez les Yandales, les

Goths, les Longobards etc. lis se partagerent les terres: les chefs

eurent des proyinces et les soidats des arpents: les uns furent

nomraes woiwodes, les autres confondus dans la ilasse de cilach-

cic, nobles: et les malheurenx habitants, (pii <c ti-nnyaient sur ces
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terres eoniiises, inis de pair avec les troupeaiix qiii partageaient

leur travail, furent moins estimes qu'eux. Le temps, qui affermit

le despotisme, fit de ces dcux genros d'hojTiTnes deux classos di-

stinetes, qui ne s'alLierent jaiuais, Les uiis, nombreux et privile-

gies, parce que Ieur> ancetres l'avaient ete. sont Jes seiils dont

les falts furent marques dans Thlstoire: les autres, ignores, avllis,

esclaves de tout temps, n'oiit pas eiicoie cesse d'etre serfs...

,Les vHles royales, par Taction d'une ligue tacite et Insen-

sible, creerent des magistrats, acceptercnt le droit allemand pour

leur cod, et parviniv^nt a se soustraire a L'arbitralite des nobies,

Leurs privileges commencaient a devenir d'autant plus considera-

hles, quo la nobLesse, occupee par les guerres, n'en sentail pas les

consequeiices, et que IMmmense majorite du clerge pauvre, qui fa-

Yorisait le tiers-etat, mllitalt en leur taveur. Oji aurait pu meme
se promettre les effets les plus heureux des lumieres qui se

trouvaient deja dans les habltants de ces vllies royales (ou

libresj, si elles iravaient trouve a leur accroissement une bar-

riere insurniontable dans le peuple juif.

„Cctte casie, dispersee sur la surface de la terre, dont ]'hi-

stoire n'a falt mention que pour en eterniser la bassesse, se pr5-

tait d'une manier incidente aux usurpations des nobies. Ces juifs

transplantes, rampants, avides et ennemis de travail, inals sobres

et habies dans le metier de courtier, devorerent le pays, sans con-

tribuer meme par lenrs*efforts physiqne.s n Icnr propre nourriture...

Les jnifs, bicn vus par les maltres des terres, multiplierent

a rexces, et cette caste, dont la nuUite du caractere en falt le

fond, et (|ul n'eut januiis de i'homme aucune des quaiites qui en

doivent coustituer l'essence, composant le sixieme de la popula-

tion, greva lous les etats et de la diminution du numeraire neces-

saire a son entretien, et de Taugmentation du travall pour sa sub-

sistance, qui se repartit encore sur la classe la plus mallieurouse,

sur celle des paysans.

„Tel est en pen de mots Tessence et Torlgine des quatre

classes d'lndividus qui habitent le sol de la Pologne (des paysans,

des nobies, des bourgeois et des julfs)...

„Les nobies, a rextlnction de la dynastie des Jagellons, vou-

lurent choisir leurs rois... Ces rois, tires du rebut des princes

des autres nations, auxquels 1'intrigue procurait cette couronne,

commencaient par mepriser un tróne qu'ils avaient achete, et se

regardaient en Pologne comme un creancier dans les terres de

son debiteur, desquelJes ii veut recouvrer ses avances. lis susc-

talent des troubles et des guerres pour acquerir des tresors et des

places vacantes, qui, comme le gage de Tambition des grands, etaient
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coliii do ieur torcc; ils halaieiii la propagation des riecs. p^ur re-

giier pltis fafilcnieiit sur des homme? corrompus. • L'Allemagnc,

ritalie, la France el i a Suede iioiis irioutierent d'individus immo-
rau.\ et avides, que 1'espoir du .^aiii attachait a la suit de ces

princes forains. Le iiiauYais excinple .se propagea avec iine

rapidite etoiinante et le farouche Sarmat vint a la coiir s'ab-

reuYoi- de loiis ies poisons corrupteurs doftt le faux brillant fiat-

tait sa vani!i': i! ,v laissa cette probite qui soutenait Tetat dans

ses disso/Uimis iutestiiies, et ce eourage (|ui donijjtait ies ennomis

du deliors, (lonimc dcii\ sentiments inutilcs, (|ue 1'lntrigtie rem]>la-

cait ayantageusement.

,... Au bout de ee sniumcil vint le regue d(''sastreux de Stani-

slas-Auguste e( iMnfiueuce riisse... .\otre etat etait desespere. Rien

ne paraissait pcuNnlr nous sauver de notre pcrte totale, saiis une

seule circonstauce qui nous arreta au bord du precipice: c'etait la

propagation des iumieres... A])res le partage de Tannee 1772, ou

donna serieusement a liWude de la politlue, on lut, on coui-

posa, et on vit qu'a\(e Ies miyeus qui nous restaient, nous

ótions encore une iiaii(ui: mi \ii (lue le .u-eiiie de la liberte dou-

blerait nos forces rt (liiiin l)on gouvei'nement Icur preterait le

cadre necessaire. < eiie \erite genóraiement seutie fut ]'avant-cou-

reur de la r(''Vol!itioii. La guerre de la l\ussie avee La Porte iJita

son exj)U(Sion. et la Diele de eonfederation, qui annulait le A'otr>

des nonces, en fuf la suit necessaire.

„Me voiia d^ne parvenu au recit de cette Diet fameuse qui

dura quatre ans, (jui a pu seule repandre ])lus de Iumieres que dix

sieclcs precedents ne Taraient fail, et qui manqua de perdre

Tetal sans ressourcos, |)ar la fausse directiou qu'on Ieur donna

(rkopis w tem miejscu mocno pokrelony i nieczytelny). Tout le

monde y accourut avee I o desir d'operer des changements... Les

commenccmcnts furent trop heureux... (ewakuacya wojsk rosyj-

skich, przyrzeczenia pi'uskie i t. d.). Mais le moment de uotre

succes fui ceiul de notre chute. On crut avoir tout fait pendani

qu'oii avait a peine ebauche Tourrage. Le roi, qui epiait ies mo-
ments favorabes, se popularisa, affecta le ele le plus violent

pour la patrie, et les bonspatriotes, par un avenglement incroyabie.

se laisserent tromper par les protestations d'un prince, que 30 ans

de traliisons n'avaient pas encore assez devoile a leurs yeux.

A peine les Russes et les aristocrates virent-ils que Le credit du

roi augmetait, qu'ils se groupercnt autour de lui, et ii devint

le point de raliiemeut de tous les trattres. lis changerent de sy-

steme; ou ne s'op]iosa plus a rien; on concourut a tout: et cette

harmonie apparente n'etait qu'un piege adroit, parceque tout en
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suiv'ai)t les inoiivoiii.Mii - des patri'jt''^>. i!s oii ('ii-igri'"!!! ics iiujnil-

sions vers des l)ijts defectu('iix.

„Enfin, cette cooperai ioii iiioiisliiieiise produisit la soi-dsante

revoliitJoii (In ') mai 1791, ou Ton faii r^eniblant dc sMnsurger

contro Uli parli puissant qui n'existait pas, vA dont (iii ne fit pa-

raitre le fantóme que pour mieiix donner le cliange sur les raitres,

couverts dii masuc de patriotisme. Ce cod ridicuie d'»''nonces

pueriles, niais de niaux r«''els, fut donc l'avoi*ton qu'apres trois an-

n(''e.~ de dónats cnfanta notre Assemblee legislativc. Cest hn qui

dcvait doubler uus forces. borner tous les pouYOirs abusifs et faire

crciirc a TEurope, qu'avec iine organisation yigoureuse, nous

jouissions de la liberte la plus illimitee. Et queK- etaieiil les

mn.yens qu'on decreta pour parrenir a ces buts interessants.' I iie

puissance sans lioriies confiee au roi, la necessite de sa sauction

aux d<''crets de la nation, le pouYoir qu'on lui confiait de nom-

nier :i toutes les charges civiles et militaires, uu senat cboisi par

le roi avec le veto suspensif pour deux ans, et cinq magnats tires

du corps de seize ministres, toujours nommes par le roi, qui de-

yaieiit regner sur la nation dans rinterralle des dietes biennales.

...Enfin, au bout d'une fouie d'articlefi semblables a ceux-ci, qui

masquaient maladroiteraent la hierarchie monarchique et le pou-

voir de quelques magnats, so trouvait la dduation de tout l(^

royaume a une filie de 9 ans, dont ii devait constitiiei' la dot...

(grnl)y rosyjskie, zawód pruski, zdrada targowncka). Et (|u'avions

niius a opposer a ces circunstances urgentes Trente et uii articles

decretes le o de mai... Enfin, au lieu d'avoir secours dans ces der-

niers moments au gnie national, au lieu de proclamer la liberte

des indiyidus, qui seuls, par leurs efforts reunis, pouvaient nous

doniuT des forces suffisarites, on fit la derniere sottise de confier

le pouYOir militaire au roi et a une commission, qui lui etait ven-

duc... (klsk.wa kampania litewska, daremne wysiki armii koron-

nej no Ukrainie, akces króla do Targowicy). En vaij) quelques j)a-

trioles voulurent-ils s'empai-er des renes du gouvernement, soule-

ver Tarmee et sau\%r leur nation de rosclayage et de la honte...

Les Russes s'emparerent de \'arsovie et Stanislas-Auguste les recut

a bras ouverts. Tous les patriotes emigrerent: et une nation. (lui

comptait encore 9 millions d'habitants, qui avait 50.000 combat-

tants sous les armes, fut conquise sans avo1r etc vait!cue... (drugi

rozbiór, sejm grodzieski, zaogi rosyjskie nawet w pozostaej

jeszcze czijci Rzpitej).

„...Le fen couvait sous la cendre; ]'exemple nt rheureux suc-

, ces des armes francaises ne fit quft Fattiser... (marsz Madaliskiego,

podniesienie powstania przez Kociuszk w I{rakowie, Racawice,
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powstanie \\;irszi\vyj... Api^rs ;ivoir r:i,pideirjO)it lrai;('' les caiisos

et les piiTi(;ipaiix faits historiiies de la iiouve]le revoliition de

1794, ii ne sera pas hors de propos de la consid<irer sous des rap-

ports civiques... Kriiiiis/,k<i ;i
< 'racoYic se proclaina de sa propre

autorile chef militaire de la róvolution. Certes, ii fant dan? des

t.-as iirgents des hommes hardis, qui, saisissant Je timon des affaires,

se soumettent voloi)tairement a la responsabilite des ('yenements,

et radhe?ion de tous les paiutinats ii la confederation de Craco-

vie justifia sa conduite. Le second a(;te d'ainorite de sa part fut

lie proclamer la liberie, et d'inviter tous ses concitoyens a se ral-

lier sous ses drapeaux. Mais ce manifest e ainbigu ne s'adressait

(iu'aux nobles; ce n'etait que pour eux qu'on proferait le vain mot
de liberte. Neamnoins, les paysaus animes par les sentiments de leur

oppressii.ii, ci.iirdni-ciu ('ga!i'iiieni ;i la th^fense publiue, remportent

armes de simples raux, les plus grauds avantages, et versent leur

sang, sans savoir encore, si c'est pour eux ou pour leurs maltres.

Or, pendant que les monlagnards de Cracovie jonchaient Jeurs

chanius de cadavres nisses, les hahitants de Varsovie, de cette

capitali' ijMt' II iiis |Hiii\-(Mi.- n'u:;iiilt>r coiniue le foyer des nos lu-

mieres, e\tenniiiaifut h's hrigand.s (]uj souiLlaieut leurs habitations.

IjC eombat fiui. la bourgeoisie concourt fraternei lement avee la no-

blesse a ehoisir ses magistrats, et, quoiqu'ils eussent oper tous

seuls cette revoiutlou brillante, ils vi>uliirout donner r('xemple

d'une sag retenue a la castc prisi ;ir liiir d('inoutrer la

necessite de lessuiyre dans ces iemps urageii.\. i/opiuion publiue,
quand l'araour de iu patrie la guide, ne se trorape pas dans le

ehoix qu"ello indique. Aussi le vertueux Zakrzewski fut-i) elu pre-

sident de ce couseil provisoire. Kociuszko, dont la dictature

u'etait pas encore bien affermie, ap|)rouva tout, jusqu'a rarrivee

des emissaires de Leipsic. Mais a peine mr. ^otoeki fut-il venu,

escorte de son parti, que lui et ses partisans, qui, avec des inten-

tions pures peut-etre, avaient fait chavirer le iiavire politlque fan-

nee 1792, furent encore uue fois charges du soin de conduire le gou-

vernail, Kociuszko de son plein pouvoir cassa^le Comlte bourgeois

ehoisi par le peuple, et, pour premices de 1'egalite, nomma un

Conseil suprem, compose de huit magnats. En vain la muni-

cipalite de Varsovie lui en fit-elle des remontrances. Sa reponse

fut seche et negatiye, et ses mesures une fois prises, ii ne voulut

plus en devier. Le danger imminent de la patrie fit taire tout le

monde, et les habitants de Varsovie firent encore ce sacrifice,

plutOt que d'operer queJques changements par une fermat pre-

maturee.

„...Or, pendant qu'on disposait arbitrairement des plus saints
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pi-ivilt'ges du peuple, Varsovie, sous (Pautres rapports, iretait guere

traiKiuille. Plusieurs vrais sans-culottes, zeles pour le hien do la

patrie, voyaient avt'c peine qu'oii meriageait les trailies... Jj'in(li-

gnation publiue se souleve, et la masse immole a la patrie les

principauK coupables d'entre ceux, qui opprimaient la Pologne

apres ia diet de Grodiui... Malgre Tapproche de rennemi, et tout

en repoussant ses attaues, le mócontentement interieur rie fasait

qu'auginenter, si bien, que les chefs sentirent qu'il fallait du moins

Tappat certain de la liberte pour operer eette levee en masse, qui

seule pouyait nous sauver. lis decreterent donc que tout paysan

qui s'enrolerait comme soldat, serait des ce moment repute Ibre. II

n'est que trop juste que les defenseurs d'une cause, prenant part

aux dangers, partageassent egalement les avantages futurs qui en

doivent resulter. Mais est-ce une raison pour que les citoyens pai-

sibles, qui conduisent la charrue, qui nourrissent ces memes de-

fenseurs, restent attaches a la gleb? Oh, ma patrie, quand verral-

je dans chaque yillage, au milieu de cette classe interessante ([ue

le despotisnie le plus dur courbait en Pologne sous un joug de fer

eriger des arbres de la liberte sur Templacement des carcans; et

quand est-ce, que dans la main des fonctionnaires subalternes, im

signe de paix remplacera ces vils fouets, dont six millions d'etres

craignaient le claquenient!... Ce nouveau genre. d'affranchissement

a i^te le dernier decret emane du Conseil suprem; puissent les

autres sc rapprocher encore plus des vrais princlpes de la liberte,

'^aiis iesuels Tissue d'aucune revolution ne peut etre favorable...

„A la suiie de ces reflexions ii n'est pas hors de propos que

je depeigne avec un crayon furtif les teintes particulieres qui ca-

racterisent quelques individus que le concours des circonstances

a mi? a la tete fle cette revolution.

„Kociuszko parmi cux est le plus apparent, quoique pas le

plus dangereux. Cet homme, sans aucunes connaissances solides en

politique, et nul par ses moyens ostensibles, ne concentre que Tha-

biletónecessaire a un bon genera. U estcourageux,patient,prevoyant,

et ii excelle surtout dans cette guerre de position, dans ce choix

de postes, dans fart de bien placer des batteries, objets dont ii

a fait un apprentissage sixennal en Amerique, sous le fameux
Washington et Greene. Ces talents, generalement reconnus, furent

cause que la nation lui confia sans crainte la direction de ses

operations militaires, dans la crise ou nous nous trouYons, et

qu'elle lui donna un pouYoir illimite, parce que Ton crut qu'il

n'avait pas tous ces dehors brillants qui pourraient lui faciliter

les moyens d'en abuser. Mais on ne sentit pas, ou du moins on ne

put eviter, que cette meme nullite politique ne Ic mit sous l'in-

\apoleon a Polska 1. i:{
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fluence directe d'ur] homme aiissi datigereuK (ju'habile. qiii ost le

marócha] Potocki.

„Cet homme, ne avec de yastes talents, et dont uiie applica-

tion continue a Tetude a etendu )e genie, est devore d'utie ambi-

tioii demesuree. Mais, soit probite, solt confiance en ses lumieres,

ii dedaigna toujours de s'etayer du secours d'aucun part! soudoye

par Tetranger, et concut le superbe projet de rendre a la Polegn
cet ancien eciat que ses forces intrinseues devaient naturelle-

mcrit Ini promettre, et ainsi que Pericles, ii ne voulait dominer

daii!? son pays qu'autant, ue celui-ci ferait trerobler tous ceux qui

rentouTaient. Ce projet etait beaii, et sans en scruter ies motifs.

ii faut dans Tetat d'avilissement ou uons nous trouvions alors, lui

savoir gre de Tintention. Mais le succes ne repondlt pas a son

attentc. Soit fausses mesures, soit Tastuce plus fine encore du roi,

malgre Timmense preponderance du parti qu'il dirigeait dans Ies an-

nees 1790 et 1791, ii manqua de perdre Tetat et se vit trompe dans tous

ses calculs politiques. La Prusse fit echouer ses projets, quoiqu'il ne

repondait a ceux,- qui lui niontraient la marcbe ambitieuse et sordde

de cette puissance factice, et dont la Pologne ne pouvait pas raanquer

de ressentir Ies effets, qu'en disant que le caractere mora du roi de

Prusse etait le garant de sa probite. Ab, surement, si le caractere

mora] des princes, par leur position meme, est une sceleratesse

masquee, Prederic-GuilJaume II, qui surpassa en mauvaise foi tous

Ies .brigands couronnes ses predecesseurs, n'a pas trompe son at-

tente. Quoiqu'il en soit, cet homme se voit encore une. fois a ia

tete des affaires, et par Tart qii'il possede au suprem degre de

captiver Ies esprits d'une trempe inferieure au sie, ii est en pos-

session de tous Ies mouvements de cette vaste machin. Cest

a savoir a present, s'i saura dans ce sentier glissant concilier Ies

droits du peuple, Ies lumieres qu'i] acquiert, avec Tenyie de domi-

ner que son parti a deja mis au jour, et si, tout en repoussant Ies

ennemis du debors, ii marchera assez droit dans le sentier du pa-

triotisme, pour que des republicains armes et devoues a la liberte

ne soient pas tentes de s'emparer eux m&mes des renes du goti-

veriiement.

„Quant au roi, je n'en parle pas. Les pretentions des chefs de

la presente revolution d'un cóte, et Topinion puissante du peuple

de 1'autre, rexcluent a jamais de Tinfluence dans les affaires. Les

role use de patriot qu'il a recite tant de fois, ne fait plus

d'effet. Cest en vain qu'il se prive de son argenterie, qu'i] manie
la beche et qu'il demande d'aller au camp. Les grimaceS d'un vii

satrap, qui, par les chemins tortueux de la fraude, aspirait a la

tyrannie, et qui tout-a-caup parle de defendre une cause auss
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sainie, iie foni qu'ox<.-iter la pitie. Aiissi l'opprobre qui le coiivre,

s'etenflant snr cette foule d'hommes vils, qui sous son regne se

sont yautres daris la fang des cours, les diaprea jamais du me-

pri.- pul)lic, et met leurs noins si bas, (ju'!! ne serait qu'inutile d'en

fairp ici mention".

(Str. 65 sq.). Odgos jakóbistwa polskiego i rewolucyjnych

stosunków polsko-francuskich oddawna systematycznie szerzony

by przez carow; por. Katarzyna do Grimma, 9 mai 1792 (przed

samem wtargniciem wojsk rosyjskich do Polski): „la jacobiniere

de Varsovie est en correspondance reguliere avec celle de Paris...

Et vous Youlez que je... ne m'occupe que de la jacobiniere de Pa-

ris'^ Non, je la battrai et combattrai en Pologne"; 14 avr. 1794 (na

wie o wybuchu krakowskim): „quatre commissaires de la Con-

yention sont entres dans C racovie pour aider les conjures de Po-

logne", Sbornik, XXIII. 567, 601. W rzeczywistoci ze strony ro-

syjskiej jednego tylko z pewnym oczekiwano niepokojem, t. j. po-

ruszenia sprawy wociaskiej w Polsce i zrewolucyonizowania

tdy wocian rosyjskich, w duchu dotkliwych wspomnie Puga-
czewszczyzny. Ju po ustawie 3 maja pisa zaniepokojony Bez-

borodko do Woroncowa (czerwiec 1791): „djeo idiot (w Warszawie)

cztoby dal' swobodu krestjanam", Areh. Woroncowów, XIII, 273;

por. Buhakow do Razumowskiego, Vars., 28 juill. 1712: „ils (Ko-
taj, Ign. Potocki i in.) etaient prets a declarer tous les paysans ] ibres",

Sbornik, XLVII, 231. W doniesieniach Antraigna, ju pod dat
Paris, 28 fevr. 1793; jest mowa o „memoire d'un Polonais, appele

Sokorsky" (sic), czytanym jakoby tego dnia przez Prieura de la

Marne, w Comite de sal. publ, w sprawie rewolucyonizowania ludu

w Rosyi; wedle zapiski Bezborodki, 1794, Archiwum Woroncowów,
XIII, 288 sq., tene „Sokorsky", po powstaniu Warszawy, pod pasz-

portem podwójnym, oficerskim pruskim i na imi Piramowicza,

przysany od Kociuszki do Parya, na konferencyi z Robespier-

rem, Saint-Justem, Prieurem i Deforguem, zoy pismo Kociusz-

ki, piszcego do Komitetu ocal. publ.: „nie postawit' w chudo,

czto doen menairowat' duchowenstwo i dworjanstwo, no czto

daw odin raz choroszoje teczenie, nie trudno budiet poslje istrebt'

sii predrazsudki i ustanowit' sowerszennoje rawenstwo".

Na legend zasików milionowych, udzielonych jakoby

insurekcyi kociuszkowskiej przez rewolucy francusk, zoyy
si cztery róda spóczesne: 1. doniesienia rojalistycznej agen-

cyi szpiegowskiej hr. Antraigna, dostarczane spóczenie, 1794,

z Wenecyi 1 Neuchatelu, rzdom rosyjskiemu, angielskiemu, potem

i austryackiemu, t, j. fikcye, wysnuwane z domysów, poczci na

podstawie gazet paryskich i pewnych ogólnikowych z Parya wia-
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(iomoci lislAjwiiycli, j)i>.v\v;tiiyeh przez tamecznych zilraji;ów-spry-

cUirzy, mieszajcych umylnie nieco ]irawdy z mnóstwem faszu,

dla iiieskompromitowania si w adnym razie; 2. doniesienia berli-

skie, posyane Katarzynie ])odczas i po Insurekcyi, poczci na
podstawie inierceplowanej przez wadze jimskie zagranicznej

korespondencyi powstaczej, lecz faszowane i ubostrzane rozmy-
lnie, ad captandam l)enevolentiam carowej oraz dla pogrenia
Polaków przed trz»icim podziaem: 3. doniesienia polskie dla rzdu
rosyjskiego, pochouzce bd od Targowiczan, bd od zdrajców

powstaczych, bd z otoczenia Stanisawa-Augusta, klecone z po-

suchów i niedyskrecyi; 4. doniesienia szpiegowskie rosyjskie, wys-

sane z donosów i kombinacyi, a produkowane jako twierdzenia

oskarycielskie na ledztwie petersburskiem przeciw sprawcom po-

wstania. Pod wzgidtMTi sprecyzowania tej legendy donosicielskiej,

gównem, pierwotnem ródem s raporty pomysowego Antraigua,

skd te te same dosownie bajki odnajduj si a gdzie w za-

piskach o „rYolution de Pologne" Friesego, zaprzedanego Rosyi

sekretarza Stanisawa-xVugusta, albo znów w spóczesnej kures])on-

dencyi dyplomatycznej rosyjskiej 1 angielskiej.

Oto par wzorów tego osobliwego pra-róda; [aneks do ra-

portu Antraigua, pod )• '.--taci rzekomego, nadesanego mu z Pa-

rya, biuletynu tajnego] Bulletin Nr. 20, Paris, 4—12 avril 1794;

„...le (11 avril) on lut au Comte (de salut pubiic) des lettres de l'agent

national de Pologne (Barssa), qui rendait compte des trois avantages

remportes par les confederes de Cracovie, et qui demandait avec

instance la remise des b niillions restants de lO qui leur ont ete

promis. On a autorise le commissaire de tirer sur Hambourg pour

la valeur de 5 millions et d'en promettre 10 autres si, ici au

15 juin, la confederation prenait de la consistance"...; .\r. 21. l'a-

ris, 20—25 avril: „...le (21 avril) IJuchot, charge des affaires trange-

res, donna part an Comite d'une lettre qu'il venait de recevoir, du

6 avril, signee Kociuszko, et de Madaliski (!), ...par laqueHe ii

demanda a la Republique, en lui envoyant Tengagement de son con-

seil, qu'elle lui fasse uri prt de 16 miiiions de livres fcmrnois. I^p

Comite repondit sur le champ par un refus positif, jusq\r a ce que

Temploi des 10 millions deja accordes au genera Kociuszko etlt

produit des effeta qui autorisassent le Comite a lui faire des avan-

ces plus considerables. Buchot insista beaucoup en faveur de Ko-

ciuszko... ii ne put rien obtenir...-': Nr. 22, Paris, 4—9 mai:

,....dans la nuit du 4 au 5 le Comite de salut pubiic resta assemble.

Saint-Just declara... qu'il falait employer les dernieres ressources

pecuniaires de la Republique a maintenir sesintelligences... qu'ij

fallait fomenter par tous les moyens possibles les etonnants succes
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des insurges de Fologne"...; Nr. 23. Paris, 10-16 mai 1794-: ,...dans

la nuit du 1'2 aii 13 (mai) le Comite ecout(a) les relations de IJu-

cliot, charg*' (h-^ affaiies (trangeres. 11 apprit au Comite qu'il

etajt arrive, la veille au soir, par IMle, un officier d'artillerie l-*o-

lonais, iiomme Zedulkoslci (siei, qiii lui avait apporte des lettres

des generaiix polonais. Que ces lettres lui apprenaieut les victoi-

res importantes qu'ils venaient de remporter. Qiril venait jtrier le

Comite avec les plus vives instances d'accorder un prt de 16 mil-

lions en numeraire a la nation polonaise, qni, saiis ce secours, se

t,rouverait reduite aux plus affreuses necessites: que jusqu'ici elle

n'avait pu obtenir de la Porte Ottomane que des promesses sans

effet et 1.200.000 francs une fois payes... Que Koeiuszlio et ses con-

freres sentaient toute la necessite de declarer appartenant a la

nation toutes les proprietes de Teglise en Pologne, mais que ce

p;u-ii ;i prendre offrait des difficultes insurmontables, jusqu' a ce

qne le ])arti de Kociuszko eu\ acquis une assez grand preponde-

tance pour pouvoir prononcer nettement les principes d" la Con-

vi'iition [ten zwioi spoytkowano nastpnie w ledztwie peters-

l)ui'.-!\ieni: por. postawione tam Kociuszce pytanie ledcze i\. 18:

„donuer une description detaillee sur les liaisons ou relations qu'il

a eues avec le Comite de salut public? car on sait qu'il lui avait

fait esperer que ce n'est qu'au commencement qu' ii voulait mena-
ger le clerge... mais que dans la suit son intention etait de reii-

dre en Pologne les choses sur le ireme pied qu'elles sont mainte-

naiit 'n France"...] Que c'etait pour obtenir ces succes qu'il de-

niaudait avec les plus vives instances le prt de 16 millions; ce

qui lui a ete al)solument refuse, le C(»mite ayant resolu, d'apres

ravis de Saint-Just, que, si le genera Kociuszko etait inaitre de

Varsovie et faisait eclater la revolution dans la Lithuanie, alors

le Comite lui accorderait un subside de 2 millinns par chaque

mois, a la ciiarge qu'il enverrait un commissaire qui residerait

aupres dn genera...": Paris, 30, 31 aout, 1, 4,6 sept. 1794: „Avant

de sortir du Comite de salut public (le 5 sei)t.) Taliieii, sur les

lettres d'lgnace Potocki qui apprenait au Comite la nouvelle in-

surrection de la Courlande et donnait Tassurance de faire insurger

les proYinces polonaises occupees par la Prusse et par la Russie,

fit decreter, malgre Barere et Treilhard, qu'il ne serait pas donn
un subside par mois a Kociuszko, comme on Tayait decide dans

les precedents Comites sous Robespierre, mais qu'il serait fait un

prt de huit millions de llvres tournois a Kociuszko, dont le pre-

mier payement de quatre millions serait effectue en ses mains dans

le courant du mois de novembre, et le second dans le courant du

fevrier: ([ue si Kociuszko continue a avoir des succes, on ferait
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coTjfirmer par un decret ce traite de subside, ot ([iie daus le cas

contraire ii serait donn comme seconrs ^ecrft par !e Comite":

Paris, 7, 10, 12, 13 sept. 1794: „Le Comite recut encore Je 6 (sept.)

des iettrcs de^ Varsiivie du 16 aoilt,. lgnce Potocki lui annoncait

la prochaine retraite des troupes prussiennes devant A"arsovie,

une suspension d'armes et Tespoir d'un traite, mais n'en deman-

dait pas moins des londs porir ótro en etat de continuer la guerre,

si son espoir etait decn, ce qui a falt la plus grand peine au Co-

mite. Laloy, niembre du Comite, proposa alors de conclure un

traite rÓj!, defensif et offensif, avec la Pologne, la Suede, le Da-

nemarc ei les Etats Unis... Le Comite ordonna ii Laloy de confe-

rer avec Monroe (posem amerykaskim w Paryu) et de faire un

rapport dans la uinzaine au Comite". ród wielu bredni w tych

relacya<;h, ciekawe s czste wzmianki o „president du comite mi-

litaire", synnym inynierze wojskowym d'Arconi(\ istotnym przy-

acielu Polski i Kociuszki.

Mordwinow (pose rosyjski w Wenecyi, obsugiwany bezpo-

rednio przez Antraigua i streszczajcy w swyci depeszach

waniejsze z jego „biuletynów" paryskich lub ustnych donie-

sie) do wicekanclerza Ostermanna, Venise, 21 novembre 1794:

„L'extrait ci-joint d'une lettre, ecrite de Paris par un des

secretaires du Comite de salut puhlic, sous la dat du 27

octobre, vient de m'etre communi^ue par le cte d'Antraigues ..: „11

est arrive avant-hier, le 25, deux courriers de Constantinople en

32 jours. lis ont eu audience du Comite le 26 a 11 heures. (Un

de) ces courriers (est) un parent de Thionville [widocznie mowa

tu o przybyym ze Stambuu, z memoryaem Sukowskiego, Dubois-

Thainville, por. wyej, 188, którego autor listu wzi za krewnego

Merlina de Thionville], commissaire de la Convention a Constan-

tinople, et un Polonais accredte aupres du Comite par Descorches

et Sukowski... fta arcydziwna w takiem miejscu, z takiego róda,

wzmianka o nieznanym wtedy nikomu Sukowskim moga wyj
tylko z kó paryskich, gdzie on si obraca, a gdzie dziaali Rousselin

i kompania]. Descorches dit dans sa depeche qu'il devait arrivei'

le 20 septembre cinq Polonais munis de pleins-pouvoirs de Ko-

ciuszko et du Conseil provisoire, pour y signer de leur part le

traite deflnitif avec la Porte. Descorsches ajoute, que le grand

besoin des Polonais etait de recevolr un prt assez considerable

pour pouYor continuer la guerre, que c'etait ce manque de moyens

qui les avait empeches... Descorches ajoutat, que si la Convention

Youlait faire parvenir par Constantinople les nouveaux subsides

a !a Pologne, ii fallait lui envoyer des fonds, parceque depuis un

au ii avait depense 13 millions, dont 5 milliotis depuis le 1 fvrier

pour la Pologne,.."
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Jak szybko podobne urastay banie, wiadczy gone pismo

polemiczne ks. Barruela, Memoires pour servir a Thistoire du jaco-

binisme, V (1799), 213 S{[., gdzie powoane rzekome sprawozdanie

urzdowe Cambona dla Konwencyi, obliczajce wydatki, jakoby po-

niesione przez Francy na rzecz powstania polskiego, ogóem na

60 milionów. Jednak i tu, ród niedorzecznoci bez liku, Barruel,

gównie, jak wiadomo, gromic masonery, podaje ciekawy szczegó

o powierzeniu przez Wielki Wschód francuski kilku wolno-

mularzom, m. i. Duveyrierowi i Lamarrowi, misyi wspomoenia,
przez Kopenhag, insurekcyi polskiej, ib. 221 sq. Otó w rzeczy

samej, jak stwierdza sam Duveyrer, Anecdotes histor. (1907), 16 sq.

Garat, jako minister spraw wewn., wyprawi 1793 Delamarra z Du-
Y^rierem do Kopenhagi, po „achats considerables des grains",

skd gównie po zakup zboa zwracano si przez Gdask do Pol-

ski; siedzieli tam a do 1796, rozporzdzali znaczuemi funduszami,

z których niebardzo si wyrachowali; Garat i potem okazywa
szczer dla Polski yczliwo i cieszy si osobist przyjani
Kociuszki (por. niej, ksiga druga). Inna znów, jedna z niezmier-

nie rzadkich wskazówek jakiejkolwiek, choby prywatnej stycznoci

materyalnej francuskiej z insurekcy, mieci si w depeszy posa
rosyjskiego Woroncowa, Londres, 31 oct. 1794, o rzekoraem wysa-
niu z Anglii, przez Ijubek, na statku Minerwa, broni palnej do po-

wstaców w Kurlandyi i na liiaorusi, przez jakiego Józefa Kra-

jewskiego, przy udziale bankiera Thelussona (poredniczcego w Lon-

dynie z Paryem, uywanego przez Pitta) za porednictwem ^'ran-

euza Dulysa: caa ta afera nadzwyczaj podejrzana, por. Dropmore
Manuscr., li (1894), 562 sq.; Aleksandrenko, liuss. diplom. agenty

w Lond. XVIII wieka, II, (1897), 253 sq.

Ze strony pruskiej legenda zasików francuskich dla Kociusz-
ki systematycznie podtrzymywana bya, dugo po upadku powsta-

nia, wobec Rosyi a nawet, rzecz charakterystyczna, wobec was-
nych urzdników pruskich. Fryderyk-Wilhelm U (kontrasygn. Al-

yensleben, Haugwitz) do Tarracha (radcy legacyjnego, przedstawi-

ciela pruskiego w Warszawie podczas okupacyi rosyjskiej), Berlin.

9 fevr, 1795 (chiffre): „II est un objet, sur lequel je dois rectifier

vos idees et les notions erronnees qui vous ont ete fournies. On
vous tro mpe, en vous soutenant qu'il n'a point exlste des liasons

entre la France et les reyolutionnaires de la Polegn. Les corres-

pondances interceptees ont prouve le fontraire. Cest la France

qui a donn le premier branie a Tinsurrection et elle a fait passer

a ceux, qui en taient les coryphees, de frequentes remises d'ar-

gent, soit en droiture, soit par Tentremise du sr. Descorches a Con-

stantinople. Peut-etre la Convention Nationale a-t-elle tire ensuite
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son epingi<-' <lu jeu, nuanfl les affaires oni coinineiicó a mai toiinier,

et peut-elre les chefs des insurges veulent-ils faire valoir aujourd'-

hui cer abandon pour se disculper: rnais le fond de ]'intrigue ne

saurait etre nie...". Naley podnie, e Kociuszko, w pocztku
powstania, posia liai*ssowi penomocnictwo in blanco, do traktowa-

nia z Komitetem ocal. publ., przez Aleksandra Batowskiego (na tej

podstawie mia l^arss pierwsz audyency w Komiteci(> ocal. iiibl.,

3 maja 1794-); lecz z liczby 60 raportów, posianycli odtd prz(>:i

Barssa z Parya, ani jeden nie doszed rk Kociuszki. Otó l^a-

towski by kochankiem synnej z lekkich obyczajów ks. Doroty

Kurlandzkiej, z domu Medem, i pono ojcem najmodszej jej córki,

ur. 1793, póniejszej ksiny Dino. Ks. Dorota, wielka te przyja-

cióka Stanisawa- Augusta, bya w najyczliwszycli stosunkach

z dworem pruskim. Mieszkaa ona wtedy w nalecem do jej ma, ks.

Piotra Knrlandzkiego, ksistwie Sagan na Szisku pruskim, kdy
szy ekspedycye do Polski; a graa yczliw Polsce rol, gdy ró-

wnoczenie ks. Piotr na sejmie nadzw. mitawskim, czerwiec—iijec

1794, oddawa si pod opiek Katarzyny przeciw insurekcyi, po-

czem niebawem, za zrzeczenie si I{urlandyi, wzi od carowej

2 mil. talarów odszkowania i 60 tys. tal. (resp. 25 tys. dukatów)

doywotnej ])ensyi ro(;ziiej dla siebie i ony; por. Askenazy, Wcza-

sy hist., 11 (1904); Duchesse de Dino, Souvenirs (1908), gdzie wy-

stpuje szczególnie bliski zwizek ksiny matki z Berlinem.

W kadym razie wybór Batowskiego na ma zaufania insurekcyi

do komunikaeyi z Paryem by wicej' ni nieostrony; por. o nim

zreszt niej, w ksirlze trzeciej.

(» rzeczywistej nicoci pomocy materyalnej francuskiej dla

])0\vsiaiua por. Sorel, V, 6S: „on voit par une not du Comite, du

18 nov. 1794, qu'a cette dat aucun subside n'avait ete euvoye

aux Polonais: le brnit public assure que la France a envoye des

millions; la not propose d'envoyer une somme modi(iue pour lor-

tifier l'opinioii".

(Str. 68 s.). Sesya Konwencyi -J? thermid. (14 sierp. 1794):

„On admet a la barre une deputation de patriotes polonais. L'Mra-

teur de la deputation (iarss): ,,...voyez ce roi de Prusse... au bruit

de Tinsurrection des Polonais, la terreur le frappe sur les bords du

Rhin, ii abandonne le pacte criminel qui le liait a la conjuration

dfts rois, et pour conserver ce uMl appelle ses etats, ii renonee

au projet nsense de conuerir la republi(iue francaise... Voila les

noeuds sacres (lui lient deja les destinees prt^sentes et futures des

Prancais et des Polonais. Malheur aux traltres qui chercheraient

a les romprel... La France et la Pologne, apres avoii' brise tous

les Instruments des despotes, fraterniseront en paix...". On a])plau-
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(lit i\ pJiisieiires reprisob. Le pre^ideiu (Mei-liiij a la (it;pulation :

„le jnachiavó]1sme allie et divise toiir a lour les tyraiis; la frater-

nitó unit toiis les peuplcs libres... Hommes iihres de la Pologne...

dites a vos concitoyens t[Uo le peiiple francais les contemple avec

le plus vif interet, qu'il applaiidit a leur genereuse audace, (iu'il

re(joit toujours avec une douce emotioii les nouvelles de leurs

succes, ...mais dites laur en meme temps que dans les grandes re-

Yoliitions les mesures faibles sont des sources de malheurs souveiit

irreparabies, dites leur qu'un roi, meme dans les fers, nienace

toujours la liberte, que les tigres et les leopards ne s'apprivoisent

jamais, et que qulconque leur pardonne, est Tennemi du genre hu-

main. Dites leur (iu'une representation nationale peut seule les

conduire au port. et que, s'ils ne se hatent de la former, ils iie fe-

ront que changer du maltre". Godne uwagi, e ostatnie dwa zwroty

Meiiina, pod.^sunite mu zapewne z podejrzanej strony polskiej,

godziy wlaeiwie wprost w Kociuszk, który osiania Staiiieawa-

Augiista i rzdzi spos,obem dyktatury, bez sejmu; skdind znów te

arzmy odpowiaday taktyce thermidorystów przy wieem obaleniu

Kobespicrra i jego dyktatorskich rzdów jionad „reprezentacy naro-

dow", t. j. Konwency, oraz jego rzekomych zamysów restauraeyi

monarchicznoj. Por. Moniteur 16 aout 1794, N. 329, XXT, 495 sq. Dobra

charakterystyka thermidorystów, Sorel, IV, Limites naturelles (1892);

nieze o nich uwagi, Godard, Proces du neuf thermidor (1913);

o Merlinie, „ceryeau etroit et subtil d'un procureur", Barras, Mem.,

Ii (1895), 91 sq. i pass.; znane jego zasugi prawnicze, udzia w I?e-

pertoire de jurispr. itp.. nieco jednostronnie podkrelone politycz-

nie, Guyot, Directoire (1911), 54 sq.; zjadliwy jego portret w Ami
des lois, 25 juin 1798: ,vain comme un paon, {)atient comme un chat,

cruci comme iiii tigre": wcieky na pamflet, lecz nie bez pew-

nych rysów prawdziwych. Lewis Goldsmith, list. secr. du cabinet

de Napoleon Buonaparte et de la- oour de St. Cloud (ed. 1814),

270 sq.

Instr. dla Parandiera, 11 nov. 1794: „la Republique francaise

ne refusera point a la Pologne les secours directs que sa projtre po-

sition pourrait lui permettre d'accorder, pourvu qu'elle ait la ga-

rantie, que ces secours seryiront a, la liberte. Cest sous la meme
condition que la Rt'pub]ique, lorsqu'elle jugera que repoque d'ecun-

ter les proposition de paix est arrivee, combinera avec ses propres

interets ceux du peuple poionais...": Parandier mia nadomiar zaj
si puszczeniem do Polski asygnat francuskich, które wtedy ju
spady do 'A, a niebawem do '/loo^ Farges, II, 326 sq.; por. surowe

o tej instrukcyi zdanie Keinharda, który sam pod kierunkiem Cam-

baceresa j zredagowa, Lang, Keinhard, 120 sq.
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(Str. 69 :^ii.). Xeg()cy;icy;) I i;uMlieleniego a Polska: wczeniej-

sze, opaczne lub obojtne w sprawach polskich relacye bazylej-

skie: Bacher de Deforgua, Bale, 14 fevr. 1794: „au printeinps pro-

chain... un grand-dnc, petit-fils (de Catherine) va monter sur le

tróne de la Pologne et btanisJas-Auguste (sera) relegue dans une

terre elolgnee... la partie de la Pologne que la Russie s'etait ap-

propriee, sera rendue, et la naton polonaise, rejevee et soutenue

par la Russie, va repreiidre son essor sous la conduite de son jeune

souverain, pour reconuerir sur Tempereur et la Prusse les fruits de

leur brigandage... Catherine, forte de la Pologne, placera le ieune

grand-duc Constantin sur le trone des empereurs grecs"; Rivalz

do tego, ib., 10 mars: „on parle toujours beaucoup de Tabdication

de Stanislas-Auguste en faveur d'un prince russe" (te relacye,

w gruncie dla Rosyi przychylne, godne s uwagi w przededniu po-

wstania Kociuszki): liacher do Buchota, ib., 22 sept.: ,la Pologne,

si meme elle devait ctic suhjiigee pour un moment, ne nous en

a pas moins fait une heureuse diversion"; 24 sept.: „1'imperatrice

de Russie fermente secretement rinsurrection de la Prusse meri-

diouale; elle fait de meme repandre de Targent et distribuer

des armes sur plusieurs points de la Galicie, ou les troubies ne

tarderont pas a eclater"; 26 sept.: tene do Com. de salut publ.,

7, 23 nov. 1794: ju po zgnieceniu powstania wci donosi o rzeko-

mym zamiarze Katarzyny „de placer un de ses petits-fils sur ie

trOne de la Pologne, de s'en attacher les grands, ...et le peuple, en

amliorant son sort, puis de reclamer Tintegrite de la Pologne",

Kaulek, Papiers de Barthelemy, ill fl88S), 420, 478, IV (1889), 314,

323, 320, 416 s. Instr. Barthelemego, zred. 12, 15 (zatw. 26) avril

1795, Kaulek, Papiers. V (1894), 51 sq., z zupenem narazie pomi-

niciem Polski: „ajuunier encore les mesures que la Republiue
prendrait pour sauver la Pologne". To te o wszcztych na tej za-

sadzie ukadach z Prusakami donosi Barthelemy do Com. de sal.

publ.. Bale, IS fevr. 1795: „Bacher et moi nous n'avons pas laisse

tomber le mot Pologne". Por. Sorel, La paix; de Bale, Rev. hist. VII

(1878); Barthelemy, Memoires (1914), 125 (pod 1795): „le Comite de

salut publ. ne fait aupres de la Prusse aucune espece de demarche

en faveur. de la malheureuse Pologne, qui bien impolitiquement ve-

nait d'etre aneantie et entierement partagee"*. W dwóch memo-
ryalach ks. Henryka z pocztku 1795, jako jeden z gównych mo-
tywów wczesnej pacyfikacyi odrbnej prusko-francuskiej, wysta-

wion bya groba, e przy póniejszej pacyfikacyi powszechnej

mogaby Francya zakwestyonowa nabytki podziaowe polskie

Prus, gdy natomiast zawarty przedtem pokój odrbny prusko-

francuski byby w kadym razie ze strony Francyi sankcy tych
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iiabytków i uzuaiiiein ..ii. I iivermeidlirhkeit d. polnischeri Besitzer-

greifiing": niektórzy ministrowie, jak Aivensleben, chcieli wprost

gwarancyi francuskiej dla dzielnicy rozbiorowej pruskiej, z ek^sklu-

zy austryackiej (i ro?yjskiej), por. Rank, DenkwiiriJigkeiteu Ilar-

denbergs, 1 (1877), 254 sq., 266. W rzeczy samej, waciwie w naj-

pierwszym ju, zasadniczym ustpie traktatu bazylejskiego, 5 avr.

179.Ó, § 1: .,l! y aura paix, amitie et bonne intelligence entre la Ke-

piibliue francaise et le roi de Prusse, tant considere comme tel,

(ju'en ualite d'electeur de Brandebourg et de co-etat de Tempire

germaniue-', miecio si implicite potwierdzenie polskicli iia1)yt-

ków podziaowych Prus.

I?aport l-ioissy d'Anglas, na sesyi Konwencyi 30 janv. 1795:

„nous respecterons toujours l'opinion des peuples, uels que soient

leurs gouYernements... nous ne chercherons point a troubler ieur

organisation interieure... Tempire russe est un colosse aux pieds

(Furgiie (zwrot tu po raz pierwszy uyty)". Z uoonej oczywicie

z góry dyskusyi nad tym raportem jasno wynika, e kady szcze-

gó, wic i zwrot przeciwrosyjski, by obliczony na przygotowa-

nie opinii do pokoju z Prusami; por. gos Bourdona wychwalaj-

cy „Tenergie de mon collegue (Boissego) qui a en le courage de ve-

nir au milieu de la prosperit de nos armes, poser les colonnes de

FTercule francais, en annoncant, que... nous nous renfermerons:

dans les iimites que la natur a posees", Moniteur, 1 fevr. 1795,

N. 133, XXIII, 340 sq. Wniosek ponowny Gregoira o declaration

du droit des gens, j. w., na sesyi Konwencyi 23 avr.; przeznaczo-

ny do druku; protest Merlina i odwoanie uchway o druku. 24

avr. 1795.

(Str. 74). Conyention sur le partage definitif de la Polegn,

Petersb., 26 janv. 1797, article separe et secret: „la necessite d'abo-

lir tout ce qui peut rappeler le souvenir de rexistence du Royau-

me de Pologne, lorsue raneantlssement de ce corps politique est

effectue, ayant ete reconnue par les deux hautes cours imperiales

ainsi que par S. M. le roi de Prusse, les hantes parties contractan-

tes sont convenues et s'engagent de ne jamais faire inserer dans

Ieur intitule, ot respectiveraent pour les trois cours, la denomina-

tion ou designation cumuJatiye du Royanme de Pologne, qui de-

meurera des a present et pour toujours supprimee; toutefois ii

Ieur sera libr d'emp]oyer les titres partiels qui Ieur appartiennent

respcctivement du chet des differentes provinces de ce Royaume,

qui sont passees sous Ieur domination", Martens, N. 51, Autriche,

II, 297 sq. Artyku ten, powoany przez Aleksandra I jeszcze

w Tyly, wpyn na nazw Ksistwa Warszawskiego, ob. niej,

ksiga trzecia.
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(Str. 75 sq.). Giosy opozycyjne rosyjskie: S. Wnroiicow do

l)i'ata Aleksandra, Loiidr., 27 mai: ,,je vous avoue quc je regarde

(le ehangeinent arrive dans le gouverneinent de la PoJogne, t. j.

konstytucy 3 maja) commo une chose i rious est plus avanta-

geiise (luc nuisible... la Russie n'a interet, ni yolontt' de s'agrandir,...

ni irecurnifler cette ]iauvre Pologne", 10 Juin 1791, IS mai. 6 juiu

]7',>2: „je ne vois en cela (w wojnie z Polsk i nowym podziale),

qno iiotre lionte óternelle et des regrets futurs, tardifs et irreme-

diahlf^-'. l'l juin 1792, 7 mai 1793: „tout ce iic mih-. mess. de

Hezborodko >'t Morkow, m'av<'z ('cril pour justifier le nouvean par-

tage de la Pologne, ne me laii jas changer d'opinion que c'est

une transactioii (rinic perfidie injustifiable..._ la chose est d'une in-

jnstice trop lUitoire, maib la manier perfide dont elle a ete exe-

cutee, la rend eiicore plus clioqnanie". Hezborodko do S. Woroncowa.
Petersb., 27 stycz. 1793: drugi podziai szkodliwy dla Rosyi, wzmac-
nia tylko Prusy; Zawadowski do S. Woroncowa, Petersb., 27 lip., 13

sierp. 1793: oczywista szkodliwo podziau, o czem jednak mówi
nie sposób, by „nie ple ptlicy na sw gow", Arch. Woronco-.

wów, IX (1876), 199 sq., 21(1, 2+0, 249, 302 sq., por. 60S sq., Xll
(1S79), 268 sq.: Ivoresp. Hezborodki 178S 99, Sborn., XXIX, i t. d.

Nie przeszkadzao to znszt bynajmniej dziaaczom rosyjskim,

tak gboko przewiadczonym o niesprawiedliwoci i szkodliwoci
polityki podziaowej polskiej Ivatarzyny, wysugiwa si najposu-
sznlej tej polityce; tak wic tene s. W (n-siiicnw znakomicie przy-

czyni! si do upadku konstytucyi 3 maja 1 do drugiego i trzecie-

go podziau sw energiczn akcy przeciwpolsk w Londynie;

A. Woroncow w gorliwem Mr''moire, mai 1794, godzi si na zniwe-

czenie Polski; l^ezborodko bra udzia pierwszorzdny w obii ostat-

nich rozbiorach i sute na nich si obowi, itj).

Suworow w Warszawie: memorya Ign. Potockiego dla Suwo-
rowa. Vars., K) ikin. 1794: „le choix (na tron polski) d'un des prin-

ces qui ont le plus grand droit a sa (Katarzyny) tendresse".

Rzecz ciekawa, e to pismo odnajduje si w ])aryskien) archiwum

spr. zagr., ród spóczesnych doniesie o irisurekcjM, z dat Var-

sovie, 21 nov. 1794 (na drugim egz. nadpis 20 brum., 24 nivóse,

III), p. t. Idees dn cte Ign. de Potocki sur la pacification de la Po-

logne qu'il a Youlu presenter a Souworow apres la prise de Pra-

gn. Zreszt, wnet' po zajciu Warszawy, korespondencye stamtd
o czynnociach Suworowa ukazyway si w gazetach paryskich,

np. Moniteur, IS janv. 1795, N. 119, XXIII. 225, korespond., \'arso-

v!e, 12 dec. 1794. instrukcya Katarzyny dla Suworowa (21 listop.)

2 grud. 1794, nakazywaa mu zabra z Wprszawy wszystk bro,
cala zawarto arsenau, wasno królewsk, regalia, sztandary
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pirczi^cic kaii(li'i>l\ic, la^ki iiiai^zalkowskie, bibliotek Zauskich,

archiwa, zrewidowa archiwa klasztorne pod pozorem szukania

broni, itp., a zarazem przygotowa si iia zupen ewakuacy
i nildanic Warszawy Prusakom, gdy trudno byoby j utrzyma
przy Rosyi. Zawadowski do A. R. Woroncowa. Petersb., 30 grud.

1794:: „narekali na Suworowa, czto on wsio i wsioch prosti; a on

goworit, czto u Poliakow niczewo nie ostao'; wzjaty poitki,

wsja artilleria, wsio wooruenije, a wmiesto towo dano im 24.000

imszportow, — ostryj i znaczuszczyj otwiet". Poufne z Warszawy
relacye dJa Porty (hospodara wooskiego'?), Varsav., 9 dic. 1794

sq.: „correndo venerdi passalo,... la festa di Santa Caterina, nome
deir imperatrice, fu celebrata eon molta solennita in uesta capi-

tale. [Gaz. Warsz., N. 62, 6 grud. 1794: „dzie wczorajszy jako

dzie imienin Najj. Imperatorowej I nici zszed w tej stolicy na
uroczystociach,... a wieczorem cae miasto byo iluminowane";

bya to, w miesic po rzezi praskiej, najpierwsza „galówka" ro

syjska w Warszawie...] Vi fu spettacolo al teatro, illuminazio-

ne la sera per tutta la citta e visita di complimento al genera
Suworow delia primaria nobilta e del magistrato; uesto presentó

al medesimo una scatola riccamente gioiellata eon 1'emblema di

Varsavia, che figura une sirena, eon riscrizione: au sanveur de

Varsovie. Due mesi fa, non si sarebbe mai imaginato, che avesse

a celebrarsi qui una simile festa nel detto giorno e eon tal appa-

vdU>: ed e certo che, se i giustiziati durante la rivoluzione potes-

sero ora risorgere da morte a vita, sarebbonu in grado di tenere

tra loro dei dialoghi assai curiusi". Raport komisarza austr.

Bauma do Thuguta, Zamo, 14 Dez.: „D. Stadt Warschau hat d.

Grafen Suworow eine mit -5rillanten eingefasste goldene Dose mit

(1. Inschrift iiberreicht: d. Erretter von Warschau.' Er war iiber

disen schmeicbelhaften Ausdruck sehr erfreut. Von d. Insurgen-

ten-Generalen schatzt er vorzuglich den Dbrowski, d. ein Mann
von vielen Talenten u. Kriegskenntnissen sein soli u. fast taglic

an seinen Tiseh gezogen wird": 27 Dez. 1794: „wenn Suworow
ganzlich disgoutirt ist u., wie man vermuthet, von d. Armee aus

Polen abgoht, so verlieren wir einen guten Freund, denn er war d.

Einzige, welcher es redlich u. aufrichtig mit unserem Hof meinte...

Fersen ist uns nicht selir ge- neigt; sein eigensinniger Charakter

verursacht, dass er mit allen Handlungen d. Alliierten unzutrieden

ist u. uns bei jeder Gelegenheit... mit Vorwtirfen iiberhauft". Su-

worow ostentacyjnie zaznacza, e aresztowanie i odesanie do Pe-

tersburga ign. Potockiego i i. odbyo si wbrew jego woli, nasku-

tek wyszego z Petersburga rozkazu: Suworow do feldm.-poruczn.

austr. Harnoncourta, Vars., 26 dec. 1794: „i'ai Thonneur de
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fpliciler V. E. rle rarresiation de Zajczek et de rintendant de

finaiicos (lvoHtaja). Malgre moi le sort a voiilu de faire expedier

avant-hicr poiir St.-Petorsbonrg )e cle Igii. Potocki, Mostowski,

Zakrzewski, un certain Kapousta et Kiliski, le cordoiinier [are-

sztowani 21 a 24 gi'iid., ,,])od przyzwoit eskort do Moskwy (sic)

transportowani", Gaz. \\'arsz.. N. 68, 27 grud. 1794J. Je prie le ciel

et jMnsinue ailleurs iprils pnissciit retourner bientOt :i lenrs

foyors ainsi qiie ce dernier ii ses ontiis'".

Tarrach do Fryderyka-Wilhelma 11, Varsov., 17 janv.: „aiine

fet... donn(ee) au marechal Souvorow, j'ai vu ce respectable vieil-

lard... prendre une part si directc ai]x amnsements de la jeunesse,

qn'il a'a pas lefuse a jouer avec le reste de la societe aux petits

jeux et faire lui-meme le colin-maillard..."; 24 janv.: (chiffre)

„ii est evident que les Russes, quoiqu'ils le disaient hautement ii y a

quelques semaines, ne pensent plus actuellement a conserver pour

enx la vi]le de Varsovie. Le nianqne absolu de police, la destrnc-

tion presqne totale de Tinterienr de Tarsenal et des casernes dont

ils enlevent jusqu'an plancher du parquet, la connivence etoniiante

(lue manifeste envers les chefs-conjnres le marechal de Souvorow,

FenleYement de la partie la u his considerable des archives de

cette capitale, me paraipscnt en lairo aiitant de preiives convain-

eantes..."; 31 janv.: (chiffre) „le marechal de SonYiirow, iiui est

extremement adonne a ia lioisson, a donn 1'autre jonr a la vilie iin

spectacle qni a siiignlierement frappe toiis cenx qui ont ete a meme
de le voir. Ayant plns bu que de coutume, ii est riescendu dans

la rue a moitie nu. a embrasse tous les passants, et ayant ordon-

ne a la musique rnsse de jouer, iJ a commence a danser la cosaque

au milieu de la populace qui ravait entoure, au grand scandaie

du reste de la generaiite et des officiers russs. Ce marchal
tache en góneral d'affecter une singularitó qui a '^e quoi etonner.

On le voit i-areraent en uniforme. II exerce les troupes, etant v&tu

d"un simpie gilet blanc et ayant souvent sur la tete un casque

de grenadier. U evite soigneusement de parler d'affaires a qui

que ce soit, crainte de se compromettre... II dlne a 10 heurcs du

matiTi et rentre immediatement apres le diner, qui ne dure que tres

peu, dans son cabinet, ou ii n'admet personne et ou ii passe le

reste de la jonrnee a boire avec quelques-uns de ses aides-de-camp

les plus affides"; 7 fevr.: (chiffre) „ii se pourrait que Tanimosite

aussi incomprehensible que yantante (sic) donc le genera Fersen

se pialt a honorer la monarchie prussienne, a insensiblement ga-

gne le cte de SouYorow... Du reste, le genera Fersen, dont le coup

d'oeil est repute juste dans 1'armee russe, e prononce hautement

contr le demembrement de la Pologne, et ii ne cache pas i\ ses
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ainis (jiTiJ rcgarcle par des vues militaires rexecutioii du purtage

total projete, comme extremement nuisible aux inlerets de !a Russie";

7 fevr. (bis): (chiffre) ..surtout depuis les evenements arrives en

llollaiido, les soi-disaiit patriotes d'ici recominencont a se rallier

et a se remuer de nouveau. Engages par la connivence incroyable

dli marechal cte Souvorow, dont le genera Dbrowski est le favori

decjare, et uMI affecte souvent dc presenter a plusieurs reprises

aux officiers prussiens qui arrivent ici de temps en temps, ils se

coiipcnl de nouveau les cheveux, forment des gronpes suspects

daiis les rues et dans les endroits publics... Ce sont surtout les

jeiines officiers reformes et, reduits a la plus grand misere iiui

font naitre et nourrir les projets ecerveles de tenter une seconde

revolution"; 21 fevr.: (chiffre) „ia malveillance a tronve moyen de

glisser dans le cabinet du marechal Souvorow une lettre anonyme
qui contient dans des termes tres malhonnetes les plus fortes in-

sultes contr sa personne et contr ses talents militaires. Le ha-

sard veut que le marechal ne trouva cette lettre qu'apres avoir

vide quelques bouteilles. A sa lecture 11 entre dans une fureur

exireme, et tout en jurant et pestant contr les Polonais, 11 ouvre

la fenetre et ordonne a sa gard, qui est tres nombreuse, d'aller

piller la vi Ile. Les soldats russes qui ne demandaient pas

mieux que d'avoir des ordres de cette natur, commencent deja

a s'ebranler, Iorsque le genera du jour Arseniew accourt et reussit

a retenir la gard. II monte chez le marechal et tache de faire

retirer Tordre doniie; mais n'obtient d'autre chose que des mauvais

traitements. En attendant, d'autre8 generaux russes calment la

gard, et le sommeil s'empare du marechal. Le lendemain, a son

reveil, ii se rappelle la scen avec le genera Arseniew, et, pour la

redresser, ii lui a fait present de la boite que la ville lul avait

donnee... En attendant, cet evenemen,t a mis la puce a Torelle des

autres generaux russes, et on m'a assure que les plus marquants

entre enx nni ose deja faire des remontrances a Petersbourg sur

le danger qu'il y aurait a laisser plus longtemps une place aussi

importante que celle qu'occupait le marechal de SouYorow a Var-

sovie, a un homme qui, comme lul, etait adonne au vice de la

boisson": 25 fevr.: (chiffre) „je suis actuellement a ne plus pouvolr

en douter qi]c tant le cte de Fcrsen que le genera de Buxhovden
et le baron d'Asch, out a la suit de 1'anecdote que j'ai eu Thon-

neur de mander a V. M. dans mon tres humble rapport du 21 de

ce mols, fait faire a Petersbourg, par le canal du favori cte Zou-

bow, les Insinnatious les plus pressants sur la necessite du depla-

cement du marechal de Souvorow, et lis ont propose de lul con-

fler plutOt un commandement sur la frontiere de la Turquie, ou
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son pcrichant a la buissoii ne pourrait avoir les sutea mallieu-

reiises qu'il pourrait avoir ici"; 7 mars 1795: (chiffre) ,,quelque?

remontrances venues de Pótersbourg out fort altere de la part du

marechal SouYorow Tamitie surprenaiite (iu'il temoignait a Dbrow-

ski. 11 le voit a T.heiire qu'il est infiniment raoins et ii s'agit ac-

tuellement de faire partir de Varsovie cet homrne dangereiix (jiii

est uri des plus fiers boute-feux de la Pologne". Boehlendorff (na-

stpca Tarracha w Warszawie, od lipca 1795) do Fryderyka- Wil-

helma II, Varsov., 2 sept. 1795: „Pour ce qui est de rarmee russe en

Pologne, on peut presque próvoir avec certitude, irau cas qi!e ces

troupes restent encore longtemps dans le Royauine, elles seront

tout-a-fait corrompues par les initiations des jeuties gens enrags,

qiii se donnent toutes les peines possibles pour les inspirci' des

principes jacobins. II semble (|n'ils ne ft'iis-issent que trop bien.

Deja Tofficier subalterne et le soldat se pernicttent-ils, le pre-

mier dans les socites bourgeoises, le second dans les cabarets, les

propos les plus relaches sur le traitement dur et indigrie, comrae

ils s'expriment, qu'ils ont a, essuyer": 12 aout: (chiffre) „le cte de

SouYorow paralt se plaire iiifiniinent a \'arsovie,' mais le public de

cette capitale ne peut pas encore gagner sur soi de Testimer,

a cause du singulier train de vie qu'il mene el pour les manieres

et gesticulations un peu ridicules qu'il affecte. . II ne nianquc pas

de connaissances, ayant le coup d'oeil tres juste et jugeaiit avec

precision, malgre qu'il parle queb|uefois, peut-etre h des^tMii, a tort

et a travers... II porte une haine des plus prononc('es aux Fran-

cais et aux Hollandais qu'il meprise, en les qualifiant, les preniiers

par Tepithete de carmagnols et les seconds par celui de gre-

nouilles"; 23 dec. 1795: „quant aux conventicules revolutonaires.

le gouvernement a reussi d'en decouvrir les foyers. en apostant

des officiers russes travestis dans les cafes et tavernes. On a ar-

r§te a peu pres une dizaine. dont deux ont ete publiquemenr

fouettes. Ces gens insenses ne formulaient pas prcisement des

plans d'insurrection, mais ils tenaient plutOt des prfipos extreme-

mcnt hardis".

Por. Askenazy, Warszawa z rk rosyjsk. do pruskich, Tygodn.

illustr. (1910); Suworowskij Sbornik II; Archiv Woroncowów, XII

(1877), N. 90; Gazeta Warsz. (1794, od 15 listop.) NN. 56—60, 62, 6S.

(1795) NN. 3, 5, 9, 13, 18, 20, 23, 27 — 8 (4, 7 kwietn., charaktery-

styczna fraternizacya wielkanocna polsko-rosyjska), 29, 30, 35, 37,

52 sq.; Smoleski, Mieszczastwo warszawskie (1917), 297 sq. (po-

biene, z gazet, nieeo z protokóów miejskich, bez akt ani litera-

tury); Petruszewskij, Generalissimus kn. Suworow, 11(1884), 165 sq..
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o rzekomem polonofilstwie Suworowa i niezadowoleniu w Peters-

burgu z jego rzekomej ustpliwoci w Warszawie.

Grimm do Katarzyny, 17 juill. 1795, o zczeniu Polski przy

Rosyi, ofercie Gliszczyskiego (Kazimierza): „tout ce qui re-

spire en Pologne serait au comble de ses voeux... la Prusse meri-

dionale et peut-etre m©me la Galicie voudraient appartenir de no-

veau a ce royaume"; Katarzyna do Grimma, 16 sept.: odebraa

Ru i Litw, nic nie wzia z Polski: „or, n'ayant pas pris un

pouce de la Pologne, je ne puis aussi prendre le titre de reine de

Poone. Outre cela, si cette nation avait perdu jusqu'a son nom,

11 me parait qu'eile pourrait hien Tayuir merite... Venaux. cor-

rompus, legers. verbeux, oppresseurs, projecteurs,,.. voila en un mot
les Polonais tout crachós"; 19 sept. 1795: „si le gros Guillaume

(Fryderyk-Wilhelm.U) me lach son nigaud de Madaliski, je lui

lacherai ma pauvre bet de Kociuszko, qui... ne demanderait pas

mieux, je pense, ([ue d'etre lach contr le gros"', Sbornik, XXIII

(1878), 64:S, 650, XLIV (1885), 603, 74i. O pobycie Madaliskiego

w Magdeburgu, lipiec 1795, oddawanych mu honorach, wyznaczo-

nej mu pensyi 800 talarów Itp., por. Briefe d. Frelherrn v. Dalwigk

1794—1807 (s. a.) 71 sq.

Z korespocdencyl poufnej pomocnika 1 dozorcy Suworowa
w Warszawie, generaa Buxhovdena, z Zubowem. 1795, wida, jak

bardzo ze strony rosyjskiej obawiano si wzniecenia przez Prusy,

przy pomocy Francyi, nowego powstania polskiego przeciw Rosyi.

Ruxhovden do Ziibowa, Vars., 25 fevr. 1795, zacza typow denun-

cyatorsk Not des bruits qui courent en Galicie: „1. on apprend de

la Hongrie que la fin du mois de fevrior sera remarquable par une

revolution qul y eciatera, et que sans le moindre doute elle attei-

gnera surtout la Galicie; 2. a Leopol, a Tarnów, a Stanisawów,

a, ywiec en Galicie, se sont etablis des clubs; celui de Leopol

contient 150 personnes; celui de ywiec est le chef de tous, ii

s'ocupe de prefrence de la correspondance avec la Conventlon

nationale, nomraement avec Bourdon de TOise et Tabbe Sieyes;

i. les ci-devant militaires polonais, congedies apres rextirpation

do la reyplution, epars dans differents coins de la Galicie, com-

mencent clandestinemont a s'attrouper par dizaines et par centai-

nes. Generalement cette province est mai gouyernee, et si les

troupes russes ne se mettent pas a y lntervenlr, la revolutlon en

Galicie est lmmanquable; 4. en cas d'une revolutlon dans cette

province, les troupes autrichiennes doivent se replier sur la Ga-

licie; alors dans ces endroits, ou ceux-cl maintenant se trouvont

en Pologne, nommement aupres de Przedbórz, Maogoszcz et Opo-

Nopoleoii a Polska. I. I.
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czno, qui seront alors depourvus de troupes, ces confederes mili-

taires polonais, repandus dans plusieurs yillagcs, menie niunis

de poudre et de plomb, effectueront une seconde reyoiution, et en

cas que les troupes russes fondeut sur eux, ils se retireront pres de

Piotrków en Prusse; 5. a Cracovie se trouve un bibliothecaire,

nomme May, qui dója dans la reyoiution de Kociuszko se signa-

la; ii tient deux Praricais, un Italien et un Anglais, uniuement
pour soutenir see correspondances, entre autres meme avec des

gens se trouvant a Petersbourg, Grodno, Kijów, Niewie, Riga.

D'ailleur8, a Cracovie s'est egalement etabli un club sous le sceau

du plus grand mystere; cette vilie fourmille des adherents de Ko-

ciuszko". Por. Bezborodko do Repnina, Pet., 11 czerw. 1795: wy-

raa obaw, e Francya, po pokoju bazylejskim, przy pomocy
Prus zechce „wozstanowit* bytje Polski w... predjeach poslje raz-

djea lyOS", lecz pociesza si znamienn uwag, e „po szczastju

wsje nas szczitajut jeszczo silnieje, czjem my w samom suszcze-

stwie nachodimsja, i takoje dobroje mnjenje njeskolko pomoet
nam wyjti iz chaosa."

Z tych nastrojów wynika, skierowana ju wprost przeciw

Prusom, instrukcya Katarzyny dla Suworowa, Carskie Sioo, 29

czerw. 1795, Sbornik, XVI (1875), 207, 215 sq. Pozostaje jednak

kwestya, o ile bya tu w grze istotna przed Prusami obawa, czy

te raczej tajna, rozmylnie podniecajca gniew carowej przeciw

nim, intencya austro-rosyjska, popierana przez Zubowa; por. Ros-

topczyn (powiernik W. I{s. Pawa) do S. R. Woroncowa, Pet.. 31

aout 1795: „la cour de Berlin... ne veut nullement faire la guerre

et marue la plus grand dóference aux yolontes de Timperatrice,

qui a son tour se fache tout de bon contr le gros roi;... le vrai

est qu'elle veut faire Ja guerre; elle avait deja fait les dispositions

d'apres lesquelles le cte Souworow avec un corps devait entrer en

Prusse par la Pologne", Archiw Woroncowów, VIII (1876), 107 sq.

W kadym razie ulegy i co wicej, ugodowy stosunek górnych

zwaszcza kó polskich, a za niemi samej nawet Warszawy, do tego

•stopnia zachci Suworowa, e ju w listach swoich z Warszawy
do Platona Zubowa z poowy 1795 (zgodnie z powyszemt 209, zda-

niem Katarzyny o gotowoci antypruskiej Kociuszki) wyraa on

przekonanie, e w razie wojny z Prusami „bolszaja czasf itelej

Polszi upotrebit oruje w naszu polzu", Petruszewskij, Generaliss.

kn. Suworow, II, 176 sq.

(Str. 78 sq.). Stanowisko Austryi: Kukie, Próby powstacze
po trzecim rozbiorze, 1795—7 (1912), pass.; Kwart. hist. (1910); Bibl.

Warsz. (1911); Zeissberg, Quellen z. d. Kaiserpolit. Oesterr., IV, V
(1885—90), Arch. f. Oestr. Gesch., LXXII. Polacy wiedescy: pose
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rosyj. Raznmowski do wicekancl. Osterinaiuia, Yienne, 5 juill. 1794:

„les Polonais, tres nombreuxa Yienne, repandus dans la societe, en

influencaient considerablement l'opinion... Les Hongrois... en etaient

les avocats aupres du Palatin (Joseph). On dit que Kociuszko

avait envoye ici en secret des gens affides... (au) Palatin", Wa-
silezykow, Semejstwo Razumowskich, III (18S2), 163. Askenazy, Ks.

Józef Poniatowski (1904), 11. 64, 243.

Stary Czartoryski: dochowao si 16 listów wasnor. Józefa

11 do Ad.-Kaz. Czartoryskiego, od 19 janY. 1780 do 5 dec. 1786,

3 listy do niego Leopolda II, 16 avr., 2 aout, 21 nov. 1790; Fran-

ciszka I, od 25 mai 1794 (m. i. z nadaniem Zotego Runa, 6 jauv.

180S); arc. ICarola. 30 aout 1S03, 24 mars 1805; paiatyna Józefa;

arc. Ferdynanda (por. niej, ks. trzecia, pod 1809); kanclerza Kau-

nitza, Itd. Memoire presente a S. M. I. (Franciszka I) par le pee

Ad. Czartoryski, genera d'infanterie, pour lui demander Sa pro-

tection en l^oiogne comine en Russie (w minucie b. d., lecz, Jak

wynika z treci, podczas Targowicy, pod koniec 1792): „comme
Son vassal. comme ayant Thonneur d'etre a Son seryice". Thugut

do posa austr. w Petersburgu, Cobenzla, Yienne, 4 fevr. 1795:

(nakazuje, imieniem cesarza Franciszka, wstawi si u Katarzyny

za Czartoryskimi w sprawie grocej im konfiskaty dóbr) „...la

bienveillance particuliere dont TEmpereur honore le pce Czarto-

ryski, aussi bien que Tinteret intime que je prends personnelle-

ment a tout ce qui le concerne, m'engagcnt a recommander itera-

tivement son affaire aux bons offices cle V. E.". Stae i zaye
stosunki z modym palatynem Józefem i magnatery wgiersk
przygotoway nadanie ks. Ad. - Kaz. Czartoryskiemu indygenatu

wg.. por. Corpus juris hungar., 1740--1835 (1901), 326: „1805, art. 5:

princeps Ad. Csartorinszky (sic) in Hungarum cooptatus... Ad.

Csartorinszky principem, generaem campi marcschallum et unius

legionis pedestris oruinis proprietarium, ob... conspicua ilius in

servitiis S. M. merita, una etiam ob constantem, qua in uationem

hungaram fertur animi tenertudinem, ...accedente S. M. consensu

et benigna approbatione, in numerum indigenarum motu proprio,...

erga praestandum consuetum juramcntum, una cum descendenti-

bus suis, cooptamus, firmiter persuasi, eundom in regis et regni

emolumentum omnis fidelitatis zelo cooperaturum".—O Wal. Dzie-

duszyckim, Józ.-Maks. Ossoliskim, Kukie j. w.; Vivenot-Zeissberg,

Quellen j. w.; Ambr. Grabowski, Wspomn., II (1909), 93 sq.; Kwart,

hist. (1917). O Sotyku, Askenazy, List Sotyka, Tyg. lUustr.

(1912) N. 2.

(Str. 80 sq.). Stanowisko Prus: relacye berliskie Reussa,

Elgina. Caillarda, Parandiera, 1795—96; por. Bailleu, Preussen nnd
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Frankreich, I (1881; bardzo epurowane). Bystre uwagi w sprawie

polskiej pod adresem Prus mieszcz gone listy dowcipnego Go-

raniego, og. naprzód w Moniteur, tom. na niem., angiel., woski,

a teraz og. w zbiorze, Jos. Gorani, Lettres anx souverains sur la

revo]. franc. (Paris, 1795), 9 sq., lettre au roi de Prusse sur ses

inter&ts envers la France et la Pologne. gdzie ostrzega Pryderyka-

Wilhelma II przed Austry a zwaszcza Rosy, która pochonie
ca Polsk i wtedy cznie z Austry zgniecie Prusy; wobec li-

czebnego stosunku Prus do 30 milionowej Rosyi i 20 milionowej

Austryi, jak 1:5: 3'
'2, ,,il est de la plus grando importance pour

vous, que vos etats restent separes de ceux de la Russie par une

puissance neutre telle que la Pologne, qui puisse servir dc barriere".

W publicystyce ówczesnej niejednokrotnie uwydatniano dys-

proporcy lwiego udziau rozbiorowego polskiego Rosyi. a zarazem

prawo Prancyi do kompensaty terytoryalnej za polskie nabytki

mocarstw centralnych. Por. lapidarne zestawienie. I). vier grossen

Continentalmachte Europas, u Posselta, Europ. Annalen (1798), 111,

siebent. Stiick,, 85 sq.: nabytki terytoryalne Francyi, 1648 — 1792,

podane na 1597 mil. kw. i 3.973.000 mieszk.: Prus, 1648 1795, na

4220 mil. kw. i 5.676.500 m. (w czem z pierwszego podziau Polski

631 mil. kw. i 560 tys. m., a z drugiego i trzeciego 2058 mil. kw.

i 2.076.000 m.); Austryi, 1648 — 1795, na 7956 mii. kw. i 18.783.700

m. (w czem z pierwszego podziau Polski 1280 mil. kw. i 2.800.000

m. a z trzeciego 834 mil. kw. i 1.037.700 m.; odliczone tu jednak

cesye austryackie ju a do r. 1797 wcznie, na 4261 mil. kwadr,

i 13.232.000 m., tak e ostatecznie wyrachowany czysty „bilans"

nabywczy austryacki na 3.695 mil kwadr, i 5.551.700 m.); Ro-

syi, 1721—1795, na 13.750 mil. kwadr, i 8 mil. m. {w czem z pierw-

szego podziau Polski 1975 mil kw. i 1.800.000 m., a z drugiego

i trzeciego 7035 mil. kw. i 4V2 mil. m.; ogóem wzrost ludnoci

Rosyi, gównie wedle Storcha, Statist. Uebersicht d. Statthalter-

schaften d. russ. Reichs, podany tu w cyfrach nastpujcych:
1722-14 mil., 1742—16 mil., 1762—20 mil., 1782—28 mil. 1795—pt-

nad 31 mil.); zestawienia tego rodzaju czsto odnajduj si te ar-

chiwalnie w ówczesnych operatach gabinetowych. *

A(bbe) D(enina), Le tour de TAllemagne... suivi d'une lottre

sur la cour et la ville de Berlin, au mois de juill. 1795 (Beri., 1795),

5 sq., o ks. Henryku, który oddawna pora pierwszy spdzi zim
1794/5 w Berlinie; obecno Polaków na dworze, Krasickim, Ra-

czyskim itd. O obawach pruskich przed zatrzymaniem Warszawy
przez Katarzyn, obwoaniem W. Ks. Konstantego królem polskim,

o kaptowaniu Polaków przez Thuguta i wyznaczeniu kandydatury

arcyksicia, Parandier, z Altony, mai—sept. 1795; obawy te istot-
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nie odpowiadaj równolegym planom zaczepnym austro-rosyjskim,

j. w.; por. Thugut do Cobenzla, 20 avi'. 1795, o odebraniu Prusom
ich pierwszego i drugiego dziau i stworzenia z nich nowej Polski,

Zeissberg, Ouellen, V, 180 sq. O zapobiegawczej akcyi propolskiej

i frankofilskiej ks. Henryka, a nawet jego widokach zostania re-

gentem Prancyi, Mallet du Pan, Berne, 21 mai 1795, Corresp. ined.

avec la cour de Yienne, 1 (1884), 206; z tego powodu inwektywy
Katarzyny na ks. Henryka, „Poncie jacobin de Hheinsberg", który

chce zosta regentem Ludwika XVII, jeli nic królem Francyi,

Sbornik XXII (1878), 640, 646; o ponawianych pobytach ks. Henryka
w Paryu, 1784, 17S9. 1796, Krauel, Prinz Heinrich in Paris (1901);

Rev. d. etudes historiue (J905, 1908). Por. zoony Barthelememu
memoryai przybyego z Wenecyi Mikoaja I*otocKiego, Berne,

13 aout 1795, o koniecznoci obrócenia Prus przeciw Rosyi,

choby kosztem p*wnych „sacrifices" polskich na rzecz Fryde-

ryka-Wilhalma II; relacya Caillarda, Berlin, 24 nov., o niebez-

pieczestwie podziau Polski dla Prus; Barthelemy do Caillarda,

Bale, 29 nov.: „le partage absolu, Taneantissement de la Pologue
est un eveneme)it funeste que la cour de Berlin deplorera un

jour; ...s'il est des moyens de faire renaitre de ces ccndres ce

malheureux pays, c'est bien elle ui devrait les calcuior et propo-

ser": do Delacroix, 10 dec. 1795: „Hardnberg parait deplorer cet

evenement" (podzia), Papiers de Barthelemy, V (1894), NN. 435, 495

524, 529. Supplem. do instr. Caillarda, 22 nov. 1795; „faire sentir

(au roi de Prusse) la necessite d'abandonner sa part de la Pologne,

pour retablir cette puissance qui peut devenir une barriere tres

forte contr 1'ambition devorante de la Russie", Debldour, Recueil

des aetes du Directoire execut., I (1910), 111.

Wedle niepewnej, cho rzekomo opartej na „details les plus

circonstancies" relacyi Parandiera, Berl._. 12 dec. 1795, z armii

liociuszkowskiej wcielono do armii pruskiej 3.000, do rosyjskiej

10.000, do austryackiej 20.000 ludzi, por. Skakowski, J. H. Dbrow-
ski, I (1904), 363.

Kaut,Zum ewigen Frieden (Konig8b.,1795), Projet de paix perpe-

tuelle (Ivonigsb., 1796; Paris. 1796): „Kein Staat soli sich in d. Verfas-

sung u. Regierung ein >s anderen Staates gewaltthatig einmischen...

Wenn ein kieinerer Staat durch seine Lag d. Zusammenhang eines

grosseren trennt, ...ist dieser nicht berechtigt, jenen sich zu unter-

werfen u. mit d. seinigen zu vereinigen", itd.; por. trafne uwagi Leh-

manna, Stein, II (1904), ^5 sq. Por. ciekawe pismo (moe pióra Sza-

niawskiego?), gdzie pod czworakiemi wzgldy, „nach moralischen

Griinden'', „iuridisch-rechtiichen", „Griinden einer gesunden Politik"

„Sophismen d. llotpolitik, oder nach d. Manifesten d. alliierten
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Machte-', potpiony aostaje podzia Pciiski ze stanowiska polityki

Kanta, Untersuchungen iiber d. Rechtmassigkeit d. Theilung Polens

(Warsch., 1794).

Maestwo Radziwia: Reuss do Thtigiita, lierlin, 4 Febr. 1795:

o intrygach Hisclioffwerdera, pozornie zyskanego dla Austryi, lecz

przepaconego przez Rosy; Lucciesiniego, oddanego Prancyi; Jiii-

nisteryalnej „altpreussisctie Cabale", pchajcej przeciw Austryi do

pokoju z Prancy: coraz wpywowszego ks. Henryka, czstego go-

cia u króla; natomiast trwaem dla Austryi oddaniu Ifs. Ferdynan-

dowej Pruskiej, z zaczeniem jej listu do Franciszka I i kartki do

Reussa: .,voici ma lettre a Tempereur; je reclame les assurances

d'amitie et de bonte qu'il !n';ivaiL assurec de m'accorder..."; 13 Apr.:

ju donosi o zawarciu pokoju bazylejskiego (cho Ilaugwitz jeszcze

z tem ukrywa si przed nim i dopiero 1 maja zakomunikowa mu

jawne artykuy traktatu); 19 Nfai: (chiffre): „es ^ill verlauten, man

mache hier im Gtheimen Anstalten, d. in Polen u. Schlesien ver-

theiiteu Tnippen nach u. nach zu verstarken, indem in iSudpreus-

sen (1. iniuM-e Ruhe noch immer nichl yersichert f^oie"': 19 .luni: „Zu

Bnde d. vorigen Monats war rl. gaiiz*^ Prinz-PerdiiiMud-ehe Haus,

nebst einigen hier anwesenden Prounden, woruntcr n. Familie d.

Fiirsten Radziwi, d. engliscbe Gesandte (lord M. Spencer) und

d. Baron Reede (pose holenderski), auf einige Wochen nach

Rheinsberg gegangen, d. Prinzen Heinrich K. H. zu besuchen,

Wahrend dieser Zeit ist daselbst ein Eheversprechen zwichen d.

Prinzessin Louise, Tochter d. Prinzen Perdinand, u. d. zweiten Snhn

d. Piirsten Radziwi zustande gekommen. Hierzu wurde d. Binwilli-

gung d. Konitis yerlangt, u., obwohl nichr gaiiz genie, ertheilt.

iisher will nian d. Saehe noch unbekannt wissen, weii fiir d. Brau-

tigam d. Erlaubtiiss d. russischen Kaiserin Maj., dere Kammerjin-

ker er ist, noch eingeholt werden muss": 20 Juni 1795: „Gestorn

Nachmittags ist d. Yersprcchen zwischen d. Prinzessin Louise

K. H. u. d. jungen Pursten Radziwi ganz in d. Stille im Palais d.

Prinzen Perdinand begangen worden. Hochderselbe hat bei d. Konigs

Maj. angesucht, dass d. \ermahliing im kgl. Schlosse mit d. ge-

wohnlichen Zeremonieen d. Fackeltanzes usw. vor sich gehen, d.

Prinzessin mit d. Krondiamanten geschmiickt, d. jungen Radziwi

d. preussischen Orden verliehen u. bei Hofe befohlen werden mochte,

dass ihm d. Titei Durchlaucht gegeben werde; da aber S. M. d.

Brautigam von allen Begehren bloss d. rothen Adlerorden bewilii-

get haben, so heisst es soli d. Hochzeit elfenfalls ganz in d. Stille

Yollzogen werden". Por. D(enina) 1. c: „cette alliance ne choue per-

sonne et fait plaisir au public"; M(icha) R(,idziwi), Ostatnia woje-

wodzina wileska (1892), 4+ sq.; psse I^ouise Radziwi. Quarante-
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cinq annees de ma vie (1911; zostay tu jednak poczynione znaczne

skróty z jej wasnor. Souvenirs recueill. pour mes enfants, zwaszcza

w ustpaci pocztkowyci, mieszczcyci w rkp. bardzo draliwe

szczegóy rodzinne z doby Fryderyka II), 96 sq. Stosunek ks. Fer-

dynandowej — z inicyatywy Fryderyka II, wobec niezabezpieczonej

sukcesyi tronu,—z podnym puk. Schmettauem by podówczas se-

kretem publicznym; por. sowa Jerzego III, z powodu planowanego

1793 maestwa ks. Walii wanie z ksiniczk Luiz, póniejsz
Radziwiowa: „jamais mes enfants ne s'uniront aux enfants de

Schmettau", lord H R. Fox-Vassal Holland, Poreign Reminiscen-

ces (ed. 1862), 45 sq., o pobycie w Belleyue u ks. Perdynandostwa,

ks. Henryku itd.

(Str. 85 sq.). Konwencya finalna podziaowa, Petersb., 26 janv.

1797, § 11 o kasacie sujets mixtes, § 12 o terminie wyprzeday
dóbr zakordonowych.

Zarody trójlojalizmu: nastroje magnackie w dzielnicy rosyj-

skiej. Miar upadku ducha daj upokarzajce owiadczenia pisemne

zacniejszych nawet jednostek, np. wasnor. deklaracya Tad. Mo-

stowskiego, po powrocie z Parya, na rce Igelstroma, Varsovie,

17 fevr. 1794: „Apres avoir entendu ayec respect la lecture de

Tordre de S. M. I. que son digne ministre mr. le gen. bar. d'Igel-

strom a eu la bonte de me communiquer, je dóclare franchement

et de tres bon coeur que je deteste les actions et les principes

des jacobins francais, commo je les ai eus constamment en liorreur

depuis la journee du 10 aout 1792; qu'en consequence, bien loin de

songer a des innovations on de vouioir disseminer leurs principes

en Pologne, je n'y suis rentre que dans la ferm intention d'y vivre

en paix; dc plus, devenu sujet do S. M. 1. de toutes les Russies,

je desirerai toujours plaire dans ma conduite a cette Souvoraine

ue uotre siecle et la posterite ne cesseront d'admirer''. O zupe-

nej kapitulacyi moralnej Targowiczan daje pojcie obfita a coraz

nikczemniej paszczca si korespondencya ich wodza z Katarzyn,
Ziibowem itd., podczas insurekcyi i po jej upadku, np. Szczsny
Potocki do Katarzyny, 25 oct. 1794: „...les atrocites et les crimes

des monstres, qui ont prepare et execute les scenes d'horreur en

Pologne, m'ont bientót appris que je ne devais avoir d'autre patrie

que Tempire de V. M. I., et depuis ce moment je me glorifie d^etre

uniquement et sans partage un de plus fideles et de plus zeles de

vos sujets... Si V. M. trouve bon de m'accorder la permission de

porter TuniforMie de Votre armee, vous me rendrez trop fier et

trop heureux". Ohydne listy, pisane przez niego w podobnym
i gorszym jeszcze tonie po trzecim podziale, rozpraszaj le-

gend o rzekomej skrusze Szczsnego, jego rozpaczy patryoty-
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cziiej i t. p.; do iiajl)liszych jego przyjació nalea Suworow,
Ictóry te w 1796 --7 by staym gociem w Tulczynie, Petruszew-

skij, Generalissimus kn. Suworow, II, 266; Esterhazy, Tulczyn,

26 sept. 1795, Nouve]les lettres (1909), 341 sq. Por. opakane
szczegóy o magnackicli maestwach mieszanych polsko-rosyj-

skich po r. 1795 z Woroncowami, Naryszkinami, Skawroskimi
itp., o ndznera zachowaniu si Radziwiów, Potockich, Branic-

kich, Lubomirskich, Tyszkiewiczów, Czetwertyskich i in. w Pe-

tersburgu w ostatnicm dwuleciu Katarzyny: a za ich przykadem
równie i bogatej szlachty, Chreptowiczów, Narbuttów, Steckich i in..

o oddawaniu on i córek na kochanice W. Ksitom, Zubowowi,
staremu Repninowi i in., o interesach robionych na sprzeday ma-
jtków rodowych skarbowi rosyjskiemu, na dostawach rzdowych
itd., n De Pule, Stanisaw-August i Litwa 1794—97 (1871); Herr-

mann, Gesch. Russlands VT -- VII-. Pamitn. Ochockiego, Kulikow-

skiego i in.; Kraszewski, Trzy rozbiory, 111; M(icha) R(adziwi),
Ostat. wdzina wileska; Esterhazy, Lettres 1792 — 96 (1909); csse

GoloYine, Souvenirs (1910); Ped. Golovkine, Memoires (1912); Mo-
cicki, Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi, I (1913), 372 sq.; Aske-
nazy, Dwa stulecia. IL 201 sq.; Wczasy hist., II (1904), 272 sq., itd.

Por. ks. Ivonst. Kuszell, wikaryusz i oficya gen. warsz.. Zalecenie

szczególnej w tym W. Tygodniu pobonoci (dan w Warszawie
29 marca 1795); to „zalecenie", publikowane z urzdu z ambon
i nalepiane na oddrzwiach wszystkich kocioów warsz., w sam
pierwsz rocznic powstania stolicy, jest szczytem narodowego za-

przastwa, wystawia insurekcy jako „obkanie i przewiny jednej

czci ludu, ...które rozwaga potomnych winy kani i obrzydze-

niem oznaczy"; w podobnym gucie ks. Ign. Witoszyski, kazno-

dzieja Najj. y tan. -Augusta, Kazanie na imieniny Najj. Katarzyny II.

(5 grudnia 1795) itp.

O spóczesnem zachowaniu si arystokracyi polskiej w Wie-

dniu i Berlinie, obok wielu wiadectw obcych i swojskich, por.

surowy, potpiajcy gos Staszica, Dziennik, 1791, 1794, np. Wie-

de, 3 padz. 1794: „zjechao si do Wiednia bardzo wiele z nazwi-

ska Polaków, ale z duszy podych ludzi; ci, usyszawszy, e ce-

sarz, na przerobienie serc i dusz polskich w serca i dusze nie-

mieckie, szko w Neustadt ustanowi, huiniem czogajc si po

ziemi przed ostatnimi galgany,... prosili, eby ich dzieci w t szko
zaraz by wzitemi mogy; najwicej za widziaem tych to dusz

czczych ichmociów, na polskich ziemiach panów starostów, kaszte-

lanów i wojewodów; midzy nimi byli bogaci, ale chciwi i intere-

sowani, którzy, mogc nierównie lepsze da wychowanie i zostawi

dzieciom serce Polaka, prosili podli, aby tylko oszczdzi kilka
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groszy, aby ich tylko syn nic nie kosztowa; bynajmniej to ich nie

obchodzi, czyli on bdzie podym i nikczemnym Niemcem".
Lojalizm galicyjski: Dwa wieczory Polaków galicyjskich

(b. m. i r., w kadym razie przed trzecim podziaem), Ewander:
„nie wiem, jak mona sodko wspomina, e pan by chopu
i sdzi i katem, po obiadach cudzych rba si po sejmikach,

krwi otarze bryzga, cay rzd psu, a potem gada o sodkiej
wolnoci... Przedtem wszyscy pracujc, nie mogli nasyci ako-
mego pana, który mówi: chopa dusza ^oska. ciao moje. Za o-
nierza (austryackiego), e bywaj brani, i to lepiej, ni co bez

pacy suyli za hajduków, pajuków: i sysza kady: poddany,
powiniene suy, póki ja chc; y wiatrem, a bi, kto chcia,

chociaby równie chop, tylko e przy szabli chodzi i wsy za
krzesem paskiem lirci... Trzebaby nam wiele przej od Niem-
ców (Austryaków), ...(bo) bardzo wieloma rzeczami nas przecho-

dz... (Dawni urzdnicy polscy) prawa wykonywali, jak chcieli; na
monych uywali jak rózgi dziecicej, a na mniejszych jak mlecza.

U nich (urzdników austryackich) pi-zez fiskusa mona pozna
i monarch; u nas szlachcic w oczywistej krzywdzie dra przed

czenikiem owruckim... Na otnierzów austryackich nic bdziesz
si WPan ali, gdy sobie przypomnisz niedawne lata, e musia
je dawa Moskalom, a polski onierz nietylko kwaterowego nie

paci, ale i twój kawaek wydar ci z gby, a dla ochrony ony
i córek i panny sucej trzymae zaog..."; l^r. Hacker, Domvi-
kar zu Lemberg, Ermahnungsrede wahr. d. gegenwart. Krieges, ge-

halt, in d. Stadtpfarrc zu Lemb. (Lemb., Sommer, 1791), porodku
insurekcyi zachca Galicyan do walczenia z rewolucy francusk:
Imperanti Caesari Francisco U... Senatus populusue Cracoviensis

(Crac, d. 17 aug. 1796), z wyszukanem akurat u Tacyta godem
niew'olniczem „prlncipi summum rerum arbitrium Dii dederunt,

subditis obseuii gloria relicta": „In jura Imperii gaudet abire tui

Sarmata se victum laetatur victor et almo Spc^nte tuo subdit libera

coUa jugo. Crescet honos arae, scmpcr miserumue colonum, Qu
ditans alios nudus ipse gemit. Jus tcget Integrius..."; I?rzybylski.

bibliotekarz Akademii Jagiell., Epigramma na wnijcie wojsk austr.

do Krakowa (1796); tego przekad hymnu Boe zachowaj cesarza

(1797). Udtd coraz bardziej tego rodzaju lojalistyczne mnoyy
si produkcye: Ant. Lukas, Mowa do obywateli stó. m. Lwowa na

dniu uroczystego powicenia patryotycznych chorgwi (Lwów,

23 lipca 1797; to po niem., Anrede an d. Burger d. k. k. Stadt

Lemb.); D. Kennzeichen ines oesterr. Patrioten... Yon einem
dankbaren Mitgliede d. lemb. Uniyersitat (I>emberg, 1800): k-s.

Zgierski, kanon, metrop. lwów., Kazanie na obch. pogrz. JW. hr.
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Gasnicka (Lwów, 28 stycz. IS.l): ,,my GalicyaTii(3... koiitenci dzi
z imienia, jakie nam opatrzno wyznaczya", wskazuje wzór lojal-

noci, starego Czartoryskiego, „teraz J. C. K. M. gencrai-feldmar-

szaek-leutenanta i wielu orderów kawalera"; Kepplcr, Auf Erzh.

Karls Ankunft in Lemberg (Lemb., 1803); obarzewski, Pro die

pubi. dignitalis iniper. (Crac, 1804), itd.

Lojalizm pruski : Pamitniki rkp. Józefa Krasiskiego;

Róne wspomnienia moje P. ubieskiego; Zapiski Rogaliskiego,

asesora przy tynicz. policyi warsz., a od maja 1796 nadkomisarza

policyi przy Hoymie; Mem. Mich. Starzeskego; o wysugiwaniu
si rzdowi berliskiemu Krasickiego (mianowanego prymasem
w latach 1795, z rekomondacyi osawionego ministra Hoyma, a wbrew
protestacyi nuncyiisza warszawskiego Sa^uzza), jeszcze powolniej-

szego natchnieniom lierliriskim Raczyskiego, a za ich przyka-
dem czci episkopatu pod berem pruskim, por. Preussen und

d. kathol. Kircho, VII - VIII, IX - X (1902 sq.): o nagrodzonej

orderem ora czerwonego dziaalnoci ubieskiego, sprowadzania

przeze kolonistów niemieckich do Guzowa, tundacyi kocioa
cwnugclickiego w Wiskitkacli itp., Stadelmann. Preussens Konige

in ihr. Thatig. f. d. andeskultur, IV (1887); o iojalizmie Radziwiów
z Nieborowa, Kurnatowskich i in., M. R(adziwi). Ost. wojewodzina

wileska; Pam. ks. Luizy Radziwilowej; Dziennik Gentza itd. Z ra-

portów Hoyma, 1796 sq., wida, jak .systematycznie prowadzon
bya akcya kaptacyjna; Hoym do Fryderyka-Wilheima II, U Aug.

1796, o urzdzeniu uroczystoci hodowniczej w Warszawie, na

któr wydatkowano 29.850 talar., w czem „fiir d. Speisung d. Hul-

digungsdeputirten" 7503 talar.: „Douceiirs f. d. Deputirten-SchnJzen

aus d. Dorfen u. an einige andere durch ihre guten Uienste aus-

gezeichnete Personen" 2356 tal., itd.

Zewszechmiar nauczajcy jest pierwszy pruski z Warszawy
raport ogólny roczny, po trzecim podziale, Hoyma dla króla, 2 Jan,

1797: „E. M. halte ich mich verpflichtet, iiber d. jetztige Siimmung,

Verhiiltnisse u. Fortschritte in Siidpreussen meinen allerunth. Be-

richt zu erstatten u. zu bemerken, dass ich jnit iiberzeugender Hoff-

nung sagen kann, diese Provinz werde sich ruhig verhalten in d.

neue Ordnung finden u. sich selir aufnehmen (sic). D. Adel anlan-

gend u. unter selbigem d. Manner bei Jahren u. wlrkliche Guts-

besitzer, so werden diese ihr Vermogen anschnlich vermehren, wcil

Sie alle d. ungeheuren Ausgaben bei d. Reichstagen. IJietinen

Tribunalen ect., urn ais Deputirte gewahlt zu werden u. hiernachst

zum Druck ihrer Unterthanen ihre Macht u. Reichthiimer zu vcr-

grosscrn, esparen. Dieses hat denn auch d. Folg, dass d. adligen

Frauen, wenn d. Manner nicht mehr an d. Orte, wo Reichs - und
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Landtage gi-haltrii wurden, geheii, nicht d. grossen Aufwaiid ma-

chen konnen; sie werden ihre Intrigiien, welchc d. Mann ungeheu-

res Geld kosteten, fortzusetzen keine Gelegenheit haben. Es hat

freilich dieses d. iible Polge, dass d. adligen Prauen bestandig d.

neuen Regierung, durch welche sie d. Einfluss u. d. grbssten Theil

ihrer Vergnugungen yerloreii haben, nie werden zugethan sein.

Dieses ersetzt aber reichlich d. wesentliche Nutzen fiir. d. Staat,

dass d. Edelleute auf d. Giitern bleiben, sie selbst ordentlich be-

wirthschaften, nicht. von Pachtem, welche d. Unterthanen driicken

u. schlecht wirthschaften, sich betrugen lassen, dadiirch ihre Gtl-

ter wesentlich in Cultur bringen u. nicht d. Geld aiisser Landes

yerzehreu...

,,EJne Sache jedoch, fur welche ich noch wenig Mittel weists

u. (I. ich fiir d. Ruhe d. Landes imrner gofahriich haltc, Ist: d. Ge-

schaftslosigket d. jungen Adels, welche ehemals in polnische

Dienste gingen; d. Menge d. verabschiedeten polnischen Offiziere,

welche woder zu leben, noch sonste moyens haben. Auch einige

Classen niederer Art drohen d. Ruhe u. d. Ordnung...: dieses sind

d. herumgohenden Geistliche u. Bettelmonche, eine wahre Fest

d. Staates, welche aus anderen Landern kommt, oder theils aus

d. Lande sind, u. d. heiTnliche Correspondenzen befordcrn, d. Ge-

sinnungen ausforschen n. davon d. ubelsten Gebrauch machen...

Dieses erfordert eine ausserordentliche Sorgfalt u. Aufmerksam-

keit, Yoruber E. M. ich en detail meinen alleruiith. Vortrag

thun werdo. Ebenso nachtheilige Folgeu hat d. Herumireiben

d. Vagabonds, ausser Brot gesetztcr Offiz" anten, verabschiedeter

Soldaten etc, von welchem Gesindel d. Land wimmelt: und im

ganzen Lande ist kein Corrections - u. Arbeitshaus. ...Wiirde von

d. neuen Regimentem eins aus Nationaleu errchtet, wenn es auch

nur jetzt Anfangs en corps zusammenhinge u. hiernachst nlit d. Zeit

unter andere Regimenter vertheilt wiirde, es hatte, glaube ich, fiir

diesen jetzigen Zeitpunkt einen entschiedenen Nutzen gehabt [jestto,

ze wzgldu na czynione równoczenie Dbrowskiemu, Madali-

skieniu i in. generaom polskim propozycye berliskie, znamienne

odsonicie metody kuszenia rekruta polskiego pozorem odrbnej

zrazu formacyi nnrodowej, by nastpnie stopi go i rozproszy po

pukach czysto pruskich],

.,D. Art, wie d. Polen zu behandeln, ist nicht zweifelhaft. Ihr

eigener Charakter gibt dies hinlanglich an d. Hand. Wenn durch

wohlthatige Einrichtung dieser, im Grunde gutmiithigen Nation

ein tiefes Gefiihl d. Wohiwollens eingepragt, wenn ihrer Hand-

lungsweise Tugenden entgegengesetzt werden, ihrer leichtsinni-

gen Denkart Ernst u. Bestimmtheit, ihrer Neigung zur orruption
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Unbestechlichkeit (! kapitalna czelno ze strony lakiego, jak

Hoym, zdziercy), ihrer Gewandtheit, mit Stolz geniischt, Hoflich-

keit u. Wiirde, werdeii sie bald ein ganz anderes Volk werden.

Bei ihnen muss man sieli keine willktirlicho Handliing erlauben;

alles muss durchdacht u. gereeht sein, um sich in Achtung u. Ehr-

furclit zu erhaiten. Ein so frivo)es Volk, welches nur von d. Ein-

druck seiner Sinne abiangt, muss maii zu bescluiftigen suchen...

Zuletzt muss uiaii iliueii stets misstrauen, es ihnen abcr niclit mer-

ken iassen.

,. Hiozu kouimt d. Verfahren andorer Maclitc, dercii Szepter sie

unterworfen. Im Oesterreicliischen haben sie viele Yorthciie gegen

Siidpreussen: ihre Abgaben sind nicht erhoht; d. Geistiichen behal-

ten d. Giiler bestandig, d. Starosten auf Lebenszeit; d. Aemter lio-

herer Classen sind mit Eingeboreneu besetzt u. d. Justizvejt'assung

ist fast ganz beil)elialtcn: dagegen sind d. Klagen iiber d. riide

Yerfahren d. (JiiterbediontoiK welche grosstentheils gemeine Men-

schen sind, allgemein. D. Kaiserin von lUissland beliandelte ihre

neue Unterthanen selir strenge u. ihre Gouverneurs missbraucbten

ihre Gewalt, u. vielen. ibeils unschuldigen, wurde d. Eigenthum

genommen; sic schnicichelte aber d. Grossci), indem sie ihnen Di-

stinctions u. ihren yorigen Titeln ae(iuivalente Wiirdcn gab. D. je-

tzige Kaisei' (Paul) sucht sie auf alle Art zu ehi'cii, setzt d. Ge-

fangencn in F)'eiheit. u. dieses macht, so abgeneigt d. Nation d.

Rnssen ist, eine unglaubliche Sensation, besonders bei d. Adel".

(Str. S8). Emigracya wenecka: Piotr Potocki: Waliszewski,

Ostatni pose do Porty Ottom. (1S94; odpis drugorzdnych prze-

wanie dokumentów, bez ladu znajomoci ówczesnych stosunków

wogóle, a polsko-tureckich w szczególnoci, ze strony wydawcy):

Smoleski, Emigracya polska 1795—97 (1911; ze spucizny po Pio-

trze i Feliksie Potockich, akta cenne, lecz wydane wadliwie, uam-
kowo, z pominiciem wszystkich francuskich oraz równie nieprzy-

stpnych wydawcy trudniejszych polskich z teje spucizny). Obce

sdy o Piotrze Potockim, tych zwaszcza ludzi, co go ogldali

w urzdowej roli ambasadorskiej w Stambule, yczliwe dla zacno-

ci jego, liardzo przecie niepochlebne dla sabej jego gowy, sta-

wiajcej go w pooeniu opakanem wobec takich nad Bosforem

wygów, jak posowie austryacki Herbert, póniej rosyjski lioczubej:

[Yrumberry], Yoyage a Constaniinople (Paris, an VII; podró odbyta

1790—1), 205 sq.: ,.mr. le cte Potocki ne craijit que 1'eau, le fen et

les chevaux: voila une vocation bien decidee pour un ministre de

paix"; genera bar. Dedem de Gelder, Memoires, 1774—1825 (1900),

37 sq.: „mr. de Potocki s'entourait d'un faste presue oricntal

(opis pysznego wjazdu, wity, przyj, itp. zbytków) ...mais bientOt
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toute cette aitibaBsade tomba en lambeaux... Potocki emporta peu

de corisideration personnelle, ii laissa des dettes considerables qu'il

a payees plus tard. II avait peu d'esprit et peu de moyens, de la

mollesse ot de la vanite: au reste, assez bon hommc, gai, sociable,

mais lrouvani le suprem bonheur dans sa pip et sur son sofa.

II etait peureux a cheva), quoique genera de cavalerie. Ses fils

(Feliks i Jan Aloizy), eleyes par un homme distingue, mr. Poligny,

promettaient davantage; lis sont morts jeunes encore; j'ai a regretter

en eux des amis surs et estiraables"; por. Reise d. russ. ausserord.

Gesandtsehaft (Koczu beja) an d. ottoman. Pforte im J. 1793, ver-

traute Briefe eines Esthlanders (Petersb., 180:3), I, 28, 93. 123 sq.,

II, 190 sq., barwny opis ówczesnych stosunków obyczajowo-poli-

tycznych w Jassach, Bukareszcie i Stambule. — Prozor: Dubiecki,

Karol Prozor, obony lit. (1897).—Ogiski: Memoires (1826); Chodko,
Hist. '1. legions (1829); koresp. rkp. Ogiskiego. — Sotyk, j. w.;

Dziennik rkp. i korespond. jego z on, Karolin z Sapiehów; o jego

ciekawej koresp(.'ndencyi emigracyjnej z gonym pisarzem P. L.

Oourierem, pod pseudonimem Chlewaski (anagram z nazwy dóbr

jego Chlewiska w radomskiem) ob. niej, ks. druga. — Dmochowski:
Wybicki, Pamitniki (1840); Anonim-Podolanin (Cieszkowski), Pa-

mitn. (1857), 327 sq., szwagier Dmochowskiego, onaty z siostr

jego ony, Izab. Mikorskiej, podaje fatalne a bardzo charaktery-

styczne o nim szczegóy biograficzne; Tokarz, Ost. lata Kotaja
(1905), itd.—Nassau w Wenecyi: Daru, Hist. de Venise V (1853), 356

sq.; Aragon, Pce de Nassau-Siegen (1893), 373 sq.;Askenazy, Wczasy
hist., II; ob. niej, t. II.

(Str. 90). iVIemoire presente au cit. Lallement, min. de la

Republ. fr. a Yenise, par les Polonais qui s'y trouvent, Yenise,

1 janv. 1795: gorce, ogólnikowe raczej, frazesowe wezwanie o po-

moc francusk. Cacauit, agent de la Republ. en Italie, do Co-

mite de sal. publ., Florence, 7 fevr. 1795: „les Polonais, fugitifs

de leur patrie, echappes a la vengeance de leurs ennemis, vou-

draient devenir tous les agents en dehors de leur nation, ou ils

croient que tous les coeurs nourrissent les mSmes sentiments dom
ils sont animes... (Polacy mogliby znów powsta w masie, lecz trzeba

im dostarczy broni). La Sicile etait en position aussi desesperee,

quand Jean de Procida prepara et fit reussir les vepres siciliennes...

(poleca gorco Prozora, 29 letni, dzielny, ofiarny). Le cte Prozor

doit vous proposer de former pour le service de la Republiue

franc. une legion de Polonais. II crolt que nous avons dans les

troupes autrichienncs prisonniers de guerre environ 4000 Galiclens,

qui seraient charmes de s'enróler en France, pourvu u'on leur

donn des offlciers principaux polonais [wic wtedy jeszcze zga-
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dzano si na obsadzenie legii, z wyjtkiem ,.góvvii>clr', oficerami

francuskimi, co oczywicie potem z góry uchyli Dl)rowslii; ten

jeden szczegó ilustruje rónic ujcia sprawy legionowej przez

niego i jego poprzedników], et que cela attirerait a la desertion des

arniees ennemles tous les autres Polonais et les mecontents de

Pologne".

Lallement do Com. de sal. publ. (wiosna 1795), Renseigne-

ments gener. sur les patriotes polonais refugies a Venlso, na-

tchnione zapewne przez Piotra Potockiego, w kadym razie z umiar-

kowaszej strony emigranckej weneckiej; wylicza tu Lallement

bardzo yczliwie, cho czasem niedo krytycznie, dwadziecia
kilka osób: Sulistrowski „homrae sag"; Nagurski [zapewne Kajetan,

pose mudzki na Sejm CzteroL, czonek Rady Najw. litewsk. 1794,

uczestnik zwizków tajnych na Litwie 1797, waciciel magnackiej
fortuny a przyjaciel swych wocian, których wyzwoli testamentem

1800]; Piotr Potocki, „homme distingue par sa sagesse et son pa-

triotisme": Mich. Ogiski, chwalony za swe czyny wojskowe; Pro-

zor, „un des moteurs de Tinsurrection et a qui les Russes ont en-

leve un enfant de deux ans, homme probe, ii est a Paris"; gene-

raowie aniski i Koysko; brygadyer Wyszkowski, „ii est alle

offrir ses services a Tarmee franc. en Italie, est a Paris"; Sewer.

Wyszkowski, „empoye a la chancelJerie du Conseil supr., bon su-

jet, mais trop jeune encore"; Lipczyski, „bra,ve soldat est venu
de Pologne a pled et est alle a Tarmee d"Ita]le": Torri. Pil-

ler, „officiers du genie, sont alles a Tarmee dTtalie"; major Libe-

radzki, brygadyer Piotrowski, „braves patriotes": genera Mokro-
nowski, „on lui reproche d'etre trop devoue au roi"; ks. Lewko-
wicz, „bon patriot, est a Paris aupres Barss pour les affaires'-;

ks. Dmochowski, „moine avec de Tesprit, ...un homme exalte, de-

mocrate, ii va a Paris sans ]'aveu de ses compatriotes, ii n'a rien

a perdre et tout a gagner dans une róvolution quelconque''; Maru-
szewski, „bon patrioie, a etó envoye a Bale aupres du cit. Barthe-

lemy et de la a Paris"; Mniewski, Prusiski, „bons patriotes, ont
beaucoup contribue a i'insurrection de la Grand Pologne'-; Biao-
piotrowicz: Kocie; Sotyk, „depute a la Diet constitutionelle;

c'est lui qui proposa dans lassemblee de feiciter les Francais
sur leur liberte recouvree; son discours a ete envoye au Comite
de salut public par Descorches; comme ii a fortement travailló

a Tinsurrection, ii est un des principaux objets de la vengeance
des rois; ii a ete detenu slx mois dans les prisons de Yienne; une
fortun considerable lui a ete coDfisquee; on retient sa femme et

ses enfants dans la forteresse de Glogau pour Otage de son re-

tour". Po tej charakterystyce emigrantów weneckich, Lallement
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okrela: „Leurs vues: lis paraisseiit tous ne desirer leur retour en

Pologne que pour y etablir uiie constitution fonclóc sur les droits

sacres de la llberte et de Tegalite, on les combinant sagement
avec les localites et le caractere de la generation presente, mais
convaincus qu'ils ne peuvent rien atteudrc que de la protectlon

active des rois du Nord [dziM'nie miae wyznanie pod adresem
Komitetu ocal. publ., obliczone oczywicie gównie na Prusy],

ijs senteiit bicn qu'ils ne dolvent pas laisser apercevoir des idees

puremcnt denioeratiues qui les revolteraient sans doute. lis se

bornent donc a demander leur constitution de 1791 avec la faculte

d'y faire successivement les niodifications qui paraitront les plus

convenables a 1'interet et a la tranquillite de la natlon [inspi-

rowane widocznie przez emigrantów, bliszych Sejmu Czterol., ni in-

surekcyi, i wierzcych w rzekome sympatye paryskie dla konstytucyl
majowej]. lis m'ont exprime ces sentiraents par Torgane de mess. Ogi-
ski et Dmochowski qu'ls m'ont depeches pour me charger de les trans-

mettre au gouvernement de la Republique, avec los temoignages de

leurs rcconnaissance pour Tinteret qu'il veut bien prendre au sort de

leur patrie". „Leurs ressources: 1° Fespoir que les Turcs, Suedois

et Danois, determines par rinfluence de la Republ. franc., reven-
diqueront hautement la Pologne; 2° la confiance qu'ils ont dans
les dispositions du gouvernement franc., lorsqu'il s'agira de nego-

"

cier la paix avec les puissanses' de rAllemagno; 3** Tetat actuel

de la Galicie qui, au premier signal, sera tout entiere en lusur-

rection et formera un noyau qui peut etre soutenu par les Turcs;

les patriotes polonais y font des amas de munition, d'hablllements

et d'autres effets; 4° Tesprit qui regne et qui s'exalte toujours plus

dans les differents palatinats, dont les habitants leur sont tou-

jours attaches et qui se plaignent a eux journellement de la ty-

rannie et de la vexation de leurs usurpateurs; 5. enfin leur propre

energie qui les portera sur le champ partout ou Ton croira leur

preseuce necessaire, meme en corps reunis, s'ils peuvent le faire

avec apparence de succes".

Memorya emigrantów polskich dla Lailementa, Veuise (wio-

sna 1795): „1. Quelle est la situation interieure actuelle de la Po-

logne et les dispositions des habitants des divers palatinats? Ad
1. Tous les partisans de la constitution du 3 de mai, tous ceux

qui ont eu part a la derniere insurrection, et par consequent le

gros de la nation, ne respirent qu' apres un changement de la situ-

ation politique de la Pologne. Les habitants des villes n'oublie-

ront jamals les prerogatives imposantes qui leur ont ete accor-

dees par la Diet du 3 de mai. Les paysans se souviendront tou-

jours de la bienfaisante revolution. qui les" tirait de Tetat d'ab-
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jection oii ils etaient ploiigi^s. les ('ólivrait des chaincs de l'escla-

vage personnel, diminuait le fardeau excessif de ieurs travaux,

et qui silrement aurait fini par rendre a tous les habitants de la

Pologne Ieurs droils imprescriptibles de Phonime... Pour les gen-

tilshommes a peine en troiivo-t-oii quei ues uns qni soient con-

teiits de la situation ])reseiitc des choses. Meme les traitres, iii

ont cause les malheurs de la patric, sont devenus mecontents. Peu

d'ontre eux ont ete recompenses, comme lis Tesperaient... On a tra-

hi les promesses qu'on leur a donnees; ils ne croyaient jamais qiie

le jiu ira si loin jusqu'a Taneantissement total de leur patrie.

Aiissi, a-t-on vu beaucoup des partisans de la confederation de

Targowica prendre les armes pendant la derniere Insurrection et

faire beaucoup d'efforts courageux pour sauver la patrie... Gene-

ralement pariant, c'est la noblesse qui a perdu le plus par la mort

politique de la Iiepubllque. L'ambitlon des nobles ne s'accoinnio-

dera jamais avec les humiliatlons qu'ils sont obliges d'endurcr de

la part des juges, des gouverneurs et des preposes etrangers. Leur

interet y souffre encore plus que leur ambition. D'aiileurs, Tatta-

chement a rexistence de la patrie est a jamais ineffacable dans

le coeur des nobles polonais; on en voit encore les traces assez

fortes dans la noblesse de la Galicie et de la Prusse occidentale,

malgre le grand eloignement de repoque, ou ces deux provinccs

ont ete arrachees du corps de la Republique.

„II faut ajouter encore, (lue le clerge... a tout lieu d'§.tre

souveraincment mecontent en Pologne. DanR la Grand Pologne.

oocupee par le roi de Prusse, les terres du clerge sont taxees a 50

pour cent d'impóts, ce qui s'accominode fort mai avec Tayidite des

gens de Tautel. D'ailleurs, ils commeneent a torabcr de leur auto-

rite par la superiorite que prennent a present les protestants, com-

me membres de la religion dominant;... dans les provinces oc-

cupees par les Russes on contraint par force les habitants d'aban-

donner leur religion et d'adopter celle des Grecs desunis, ce qui

menaae le clerge romain d'une chute totale. Ces grands sujets de

mecontentement peuvent servir de mesure des efforts qu' entre-

prendrait le clerge de Pologne, si Toccasion de secouor le joug

des oppresscurs viendrait a se presenter une fois.

„Au reste, pour plus de renseignement on renvoye a Tanne-

xe ci-joint, qui contient quelques details touchant la capitale et

les differentes provinces dc Pologne. On se rapporte encore

a rexpose dans Pecrit communique deja an citoyen Lalle-

ment.

„II convlent de remarquer encore, qu'il y a parmi les offi-

ciers russes consistants en Pologne de grands sujets de meconten-
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tcincnt. Les adherents de Souvoiow oiit ete le inieux partages dans

les grands avaiicements iii ont eu lieu apres le massacre de

Praga: on a oubiie ccux qui ont merite veiitablement d'etre avan-

cet* Aussi murmure-t-on hautement contr les intrigues qui diri-

gent toiis les avancemonts dans 1'armee russe. U y a un grand

nombre des subaiterncs ui commencent a acuerir des lumieres,

qiii se procurent parmi les patriotes polonais des ecrits revolu-

tionnaiies et les lisent avideinment, iu, en un mot, commencent
a penser en republicalns. Si cela contlnue plus .longtemps sur le

meme pied, on pourra concevoir des plus belles esperances de

cette dsposition des esprlts.

„Au reste, la mesintelligence entrc les Russes et les Prus-

siens se manifestc journellement de plus en plus. Le roi de Prus-

se d'abord, apres la paix avec la Republiue f rancaise, a commen-
ce de renforcer le cordon de ses troupes en Pologne, de manier,
([ue depuis la ville de Cracovie jusqu'aux environs de Grodno en

Lithuanie ii y en a jusqu'a 70.000 hommes rassembles, avec de

l'artillerie et loutes les requisitoires necessaires en temps de

guerre. Les Russes de leur cóte se ticnnent aussi prets au nom-
bre a peu pres de 50.000, et en outre lis comptent sur le secours

des Autrichiens comme leurs allies, qui se trouvent au bord de la

Yistule au nombre de 80.000. a peu pres composes pour la plu-

part des ci-dev?jnt garnisons Conde, Yalenciennes, Luxembourg.
Le genera SouAorow et tous les officiers russes parlent haute-

ment d'unc guerrc prochaine contr le roi de Prusse, qui a aban-

donne la coalition; on se promet de lui ravir la possession de

la Grand Pologne, de faire revivre la confederation de Targowi-

ca et avec elle rexistence de la Pologne; on dit meme que le gene-

ra Branicki, un des premiers chefs de la confederation de Targo-

wica, est arrive deja en Ukrain pour cette fin; mais enfin ce sont

des bruits, dont la source devient suspecte, et qui ne se sont pas

encore averes jusqu' ici.

„2. Quelle est la situation interieure actuelle de la Galicie et

de la Hongrie surtout? Quels sont les objets du mecontentements

des Hongrols? Ad 2. La Galicie renferme un grand nombre de ci-

toyens Yertueux et vraiment republicalns. Ceux-ci ont manifeste

leurs sentiments patriotiues toutes les fois, qu'il leur a ete pos-

sible de le faire. La vi He de Leo pol a toujours fourmile d'esprits

revolutionnaires... Dans le temps de la derniere revolution Deau-

coup de jeunes Galiciens tres-riches sont entres au service de

Tarmee de Pologne.^ Un grand nombre de particuliers a fourni de

Targent, et ii est indubitable que sans la dfaite de Maciejowice,

la Galicie auralt ete en pleine insurrection... Beaucoup de gens

Napoleon a Polska 1. 1.')
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de bi{^n ayant appriy que plusiriins Polonais s'etait>nt reuniis a Ve-

nise et a Paiis dans le dessein dt> fair<' les demarches que les cir-

constances permettaient d'effectuer relativement a leur patrie

deleguerent le citoyen Weitginowski (Sotyk) ii Venise, en lui im-

posant Tobligation d'ent.ietenir iim^ correspondance exacte et

suivie avec ses commettants. Ce citoyen ele, dont nous avons sui-

vl la conduite depuis le moment de son arrivec a Venise, s'est

aciiitte avec tant d'assidnite de la commission, dont ii est charge,

que nous croyons devoir Tindiuer au citoyen Lallement comnie

rhomme le plus propre pour regler la communication qu'il veut

etablir avec la Galicie et autres lieux.

„Quant a la Hongrie, ii faut remaruer, que les Hongrois

dans le commencement du regne actuel ont obtenu la permission

d'erigor leur propre milice, composee des nationaux et entretenue

a Icurs frais, mais dependante seulement de leur propre disposi-

tlon exclusivement. Bi^ consequence de cctte permission ils ont

^rige dans chaque Comitat mille soldats armes et pourvus de tout.

Et, comme !a Hongrie est composee de 72 Comitats, ils ont par

consequent une armee de 72.000 a leur propre disposition. 11 n'y

a point de nation qui soit plus disposee a recouvrer son ancionne

independance; point de noblesse qui conserve plus ineffacablement

les sentiments de son aneienne liberte. Ils ont prouve ces sentiments

par tant d'impuissants efforts, qui, par des conjonctures majheu-

reuses, ont toujours coiite la vie aux premiers chcfs de ces insur-

rections. Meme dans le cours de cette annee le malheureux abbe

Martinowitz et cinq autres vertueux Hongrois ont peri sur Techa-

faud comme victimes de leur devouement patriotique et de leurs

efforts pour recouvrer Tindependance nationale... Dans la derniere

insurrection des Polonais, les Hongrois leur ont vouhi donner a leurs

propres frais un secours de 30.000 hommes contr les Russes; mais

l'empereur n'y a pas voulu consentir. Ils sont si fermes sur Tar-

ticle de leurs privileges, que toutes les raenaces et reuisitions de

Fempereur pendant les deux annees dernieres n'ont pu les contraindre

de lui accorder des recrues ou des subsides pecuniaires. Le cabi-

net de Tempereur craigne principalement pour la Hongrie, que

quelque explosion n'y at pas lieu. Les plus grandes precautions

sont dirigees de ce cOte-la; on n'y laisse personne sans un passe-

port de Yienne".

„Annexe. 1. La Petite Pologne, Lithuanie et tout le pays

tombe sous la domination des Russes: Le gouvernement russe...

prend des mesures efficaces pour y etouffer tout le germe des lu-

mieres. On a supprime les ecoles publiques; et si quelqu'un des

gens plus riches souhaite d'avoir dans sa maison un professeur
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poiif riiistructiofi de ses enfants. 11 faut qu'il s'en procure la per-

mission dii Senat de Petersbourg, et qu'il y presente le sujet qu'ii

s'est choisi pour y efcre examine en personne. On contraint ])ar

force tous (les grecs-uuis) a changer de religion et a adopter la

dominant. On a óte toutes les starostles et toutes les terres na-

tionales a leurs possesseurs, qnl les avaient obtenues de la distri-

bution des dietes de la Republique. On ordSnne a tous les citoyens

dont la fortun et les rlchesses sont un peu plus grandes, de ven-

dre leurs terres dans un eertain term fixe sous peine de confi-

scation. On a confisque les fortunes de tous ceux qui ont eu part

dans la derniere revolution de Pologne. Un nombre conslderable

des citoyens soupconnes gemissent dans les cachots des forteres-

ses russes. On ordonne de payer tous les impóts en argent com-

ptant; en revancho on a introdult des assignats russes totalement

discredites dans la Russie meme, et en outre on a introdult la pe-

tite monnaie de fer, qui n'a pas la moitie de la valeur convention-

nellc; on payc de la part du fisc tous les produits avec cette

monnaie de fer et avec d(>s assignats. On defend toute exportation

dans Tetranger des produits du pays sans cxception, ce qui appau-

vrit totalement toutes les provinces, ruin le commerce et Tagri-

culture et menace d'une depopulation entiere. L'enr6lement

des paysaus au militalre se fait avec le plus de violence. On
compte jusqu'lci pres de lOO.f/OO recrues qu'on a enleves de ces

provinces et transportes pour la plupart dans rinterienr de la

Russie, ce qui n'est pas une petite plale "pour ces provinces tota-

lement agrlcoles et qui souffraient deja depuis longtemps par le

defaut de population. Enfln. pour rendre Toppression plus generale,

on tourmente les pauvres paysans par toutes sortes de vexations:

ils sont obiiges dc nourrir les soldats, de contribuer les fourrages

de les Yoiturer dans des lienx fort eloignes; tout cela gratis, sans

aucun remboursement. On passe sous silence les horreurs, les vols.

les vio1ations du sexe, et toutes les autres atrocltós, que la bar-

barie, la licence et Timmoralite de la soldatesque eflrenee 1 1 de-

bauchee exerce journellement sur les malheureux habitants des

proYinces passees sous la domination de Catherine.

„2. Les parties oecupees par les troupes de rAutrichc: Dans
le temps de la derniere revolution Tempereur a, sous le pre-

texte de couvrir ses frontieres et de garantir ses provinces du feu

de rinsurrection, Introduit un corps d'armee compose a peu pres

de 15.000 hommes dans quelques parties des palatinats de Craco-

vie, de Sandomir, et de Lublin. Ce corps a ete peu a peu renforce

des ci-devant garnisons de Conde, Valenciennes, Luxembourg.

II n'y a rien a remarquer toucbant les contrees oecupees par ces
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troupes, sinon, ut' dcpiii^ uii an les inalheureux habitants sont

obliges de iiourrir cetto annec ft founiir a tous ses besoins. Les

Autrichiens extorqueni et recoivent tnus les impóts, onlevent clan-

destiiiemeiit les paysans i)oiir en faire des soldats, et commen-

cent a faifo des ariangeinents iii montrent qu'}ls veulent rester

dans la possession de ce pays pour toujours. On a ordonii deja

aux possesseurs des starosties de montrer el de lgitimer leurs

drolts a ces possossions; et ou commence [)i'esentement a travaii-

ler a Tarrangenient de radministration de la justice.

„3. Varsovie: ...Varsovie seule a soutenu plus que la moitie

de tout le fardeau de la revolution de 1794. Varsovle a fourn

plus de 16.000 recrues a Tarmee reyolutionnaire; elle a fourni

presue seule tout ce qui etait necessare a rhabillement de toute

farmee; les impOts qu'on a tires de cette capitale composaient la

plus grand partie des fonds qui servaient a soutenir les frais de

toute la campagne, et en outre elle a avanee plus de 300.000 ecus

en numeraire pour des besoins urgents... Ses habitants, malgre

que le gouvornenient, compose malheureuseinent des personnes

antireyolutionnaires pour la pliiparl, ait pris des niesures direc-

tement tendantes au decouragement et refroidissement des esprits,

ont montre generalenient Tenergie et la bravoure digne de vrais

republicains. Aussi suuffre-t-elle a present a raison des efforts

qu'elle a faits pour sauver la patrie. ...On compte jusqu'ici pres

de 30.000 personnes qui ont quitte Varsovie, artisans pour la plu-

part, depourvus des moyens de subsistance; plus de raille familles

se sont trasportees dans la Grand Pologue, oecupee par le roi

de Prusse. Tout se trouve dans une stagnation, qui menace d'une

ruin totale le conimerce, les manufactures, et en genera tous les

moyens de subsistance. U faut que cette capitale donn le loge-

ment, la nourriture ot le chauffage a une garnison nombreuse

composee de 12.000 Russes; or, pour les autres impositions, ii n'y

en a aucune espece, dont cette vilie n'ait ete chargee arbitraire-

meiit. Les officiers russes, adonnes uniquement a la debauche et

a la dilapidation, prennent des marchandises dans toutes les bou-

tiques et contraignent les marciands avec le baton en main de

leur en faire credit, ou de recevoir en payement les assignats russes,

discreditees totalement parmi les Russes meme. Ce qui a ete la

cause, que plusieurs marchands ont ete obliges de fermer leurs

boutiqiies et d'arreter Icur negoce. On y voit des soldats russes,

autrichiens et prussiens faisant des recrues, en sorte que Varso-

vie est devenue presentement le foyer fournissant de quoi gros-

sir les armees des ennemis innondants la malheureuse Pologne.

Les Russes poussent si fort le recrutement violent, qu'ils ont en-
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leve par force de I'h0pital dos orphelins. jusq'aux garcons qui

n'ont pas encorc atteint Tag" do 16 ans coniplcts [t-n nieznany

dutychczas szczegó gwatu, dokonywanego z rozkazu Suworowa
po zdobyciu Warszawy 1794-, jest uderzajcym precedensem pory-

wania dzieci ])olskich z rozkazu J^askii>wicza po zdobyciu War-
szawy 1S31]. On a vide entierement Tarsenal d" la Repuhliuc,
on y a creuse meme la terrc jusqu'a quolques aunes de profon-

deur, pour retvouvcr des canons qui y ont ete caches; en un mot,

011 a enicve de Varsovie tout ce (|ui portait le nom d'armes. J)e

meme on a pille toutes Icsarchires d;' la Repubiiue, enlevi'' labelle

et grando biblioteque; tout cela est transporte a Petersbourg .. On
fait, par l'ordro du gouvernement russe, des prieres puhliquos dans

toutes los eglises ot des processions solennelies, pour obtonir du

ciel le pardon dii grand peclie do Tinsurrection. On chanto des

mtsscs a rhonneur des eveques Kossakowski, Massalski ot d'autres

traltres de la patrie, qui ont ete pendus pendant la revolution.

L'abbe Alb(^rtrandy, ci-devant bibliothecaire du roi Stanislas. ])ró-

sont( inont rofficial de Varsovio et Tordonnateur de toutos i(-.-

pieuses ceremonies, prononce des sermons fiilminants dMnjiiros

contr los patriotos les plus vortueux. Enfin, pour attirer uno plus

grando affluenco dii poupie, le nonce (Saluzzo) a promis au nom
du Papo la remission do toiis les peches a quiconque assisterait

a ces devotions.

^Au miliou de ces malheurs et de ces persecutions atroces, les

habitants do V'arsovie conservont toujours au meme degre leur

energie et leur patriotisme. U n'y a point de ville on Europo, ou

Tesprit de la revolution soit tendu a un plus iaut point. Entoure

partout des espions et menace en tout moment de la barbarie

moscoYito, on so communiquo pourtant tous los ecrtts revolution-

nairos ot des br(!chures composees avec une audace surpronante.

On parle libremont dans les places, dans los aubergos ot cafes...

On iie cache point du tout son dedain envers les Russes; on evlte

lour societe; leurs fetes, leur assemblees, leurs promenades et

spectacles sont freque-ntes seuleraent do leurs fideles partisans et

de vilaines compagnes de leur crapulc... En un mot, ie^ habitants

de Varsovic se diposent de plus en plus de profit(T de la pre-

mier occasion, pour se sacrifier encore au salut de la patrie et

seoouor le joug insupportable'".

(Str. 91). Kazim. Laroch(!-Skalski: ur. w Warszawie 1770

[po jego ojcu, do dwuznacznym agencie francuskim, potem

Czartoryskich, w Turcyi, liczne relacye w Aff. turques Arch

Czartor.; por. Askenazy Letzte poln. Ivonigswahl, 61], suy
wojskowo na ochotnika we Prancyi w pocztku rewolucyi
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1790, wróci do Warszawy jako tomacz przy Descorchu 1791, wy-

dalony przez Rosyan 1792, wstpi do legii Miczysliiego, broni

go w jego procesie 1793, j. w., 179, czynny odtd w Paryu, póniej

znów wojskowo suy pod Championnetem we Woszech: por.

CiodlvO, Hist. d. legions: Slcakowski, O kokard, Iiukiei, I*róby

powst. — Laroclie, adjoint a l'Agence de Pologne, Not au

Comite de salut, publ., 19 fevr. 1795: ^Torganisation militalre de

plusieurs miliiers de deserteurs polonais qul se trouvent en France,

ainsi que la Pologne l'a demande et a m§me envoye a cet effet

le gen. Wielhorski". Odmowa Komitetu: zatwierd, rapport au

Com., 21 tevr. 1795: .,le Com. de sal. publ., ayant ajourne la que-

stion de la Pologne dans ses negocialions avec la Prusse, ne

pourra ni ne \oudra prendre aucun parti definitif dans los cir-

coustances actU('lles. Une organisation militaire des deserteurs

polonais en France serait surement une demarcie tres decisiNe".

[Do wyraajcej si tak ostro nieufnoci therniidorystów wzgldem
fMtiigrantów polskich, skrajnego zwaszcza autoramentu, mid/.y in-

nemi przyoya si te wiea pami goni go tcrorysty Polaka

l\laud. azowskiego (por. fataln jego charakterystyk przez jedn
z jego ofiar, w Memoires pani Roland); by on krwioerczym prze-

ladowc yrondystów, których niedobitki odzyskiwali teraz wpyw
\v Konwencyi: by osobistym przyjacielem Robespierra, który wy-

josi jego mow pogrzebow: by uubieeem Komuny paryskiej,

która adoptowaa jego córk i w rodku Parya, na placu du Car-

rousel, wystawi la mu pomnik grobowy, natycliiniast po obaleniu

I\obesp)ena zi)urzony przez thcrmidorystów. Dla tych ostatnich,

w ich deniu do rodkujcej równowagi, skrajno teroi-ystyczna

lub restauracyjna typu .azowskiego lub Miczyskiego odbarwiaa

nieprzychylnie na wszystk emigracy polsk].

(Str. 92 sq.). Hotel Diesbach: na Paubourg Houore N. H: por.

p^orster, l.'hOtcl de Diesbacli ou les Polonais a Paris en 1795 (18.35,

2 ed. 1S7S), lecz z myln dat 1796 zamiast 1795: mme de la Ro-

chejacuelein. Mcm. (s. a.), 24, 30, 338: Hist. genealogiue de la

familie de Uiesbach (1889), NN. 254, 299. O przejedzie do Parya
gen.-lejt. Romual. Giedroycia, gen. -maj. Ksaw. Dbrowskiego, Bar-

thelemy do Com. de sal publ.. Bale, 20 mai 1795, ICauiek, Papiers,

V, N. 299.

Pierwsze echa powika stronniczych w emigracyi paryskiej

odzywaj si ju w poniszem pimie, zapewne od Wybickiego
i Prozora, do ob(ywateli) w W(enecyi) bawicych, P(otockiego),

S(otyka), M(niewskiegoj, L(iberadzkiego), B(iaopiotrowicza), N(a-

gurskiego), 0(giskiegoj, W(yszkowskiego), w P(aryu), 15 kwietnia

1795: „Obywatele, Jeszcze ojczyzna yje, bo jeszcze yj jej sy-
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nowie [zwrot wyranie Wybickiego]... Wydar nam los wcieky
na moment or, ale go zwróci nam musi. Zostaa nam teraz

droga negocyacyi; ta nam ojczyzn i drog do jej ocalenia wska-

e... Porta, Szwecya i Dania czuj, jak nigdy, w upadku naszym
kolej swojego nieszczcia... Cele 1 usiowania nasze tem otwar-

ciej, tem spieszniej przeoy (tym narodom) potrzeba, im do ogól-

nej pacyfikacyi wojujcej Europy moment jest bliszy. To jest

dlaczego nie my, ale ojczyzna... odzywa si do ob. Potockiego

i Sotyka. aby, bez stracenia momentu, pierwszy do Stambuu,
drugi na Pary do Danii, jako centrum negocyacyi pónocnyci
pod Bernstorffem, ...podj si chcieli... A instrukcye dla Was s
Wasze serca i wiata, ufnoci publiczn zapiecztowane. Z tem

wszystkiem, eby Wasz delikatno i troskliwo zaspokoi, w jed-

nym i drugim razie przycza si dla ob. Potockiego blankiety

dwa z podpisem Kady z ostatniego powstania [zapewne z blankie-

tów, bdcych w posiadaniu Barssa]... Zapisanie ich, stosownie do

ducha ostatniej reprezentacyi narodowej w powstaniu powszechnem

Korony i Litwy, tudzie do potrzeby negocyacyi, Wam si, cno-

tliwi obywatele, pozostawia. Zapewni atoli ob. Potockiego moe-
my, e... znajdzie w Konstantynopolu poprzedzajce go od rzdu
tutejszego do legacyi francuskiej zalecenia, aby go uznano czy-

nicym starania o interesa kraju polskiego. Ob. Sotyk |do Ko-

penhagi] podobne tu dla siebie uzyska. Delikatno nasza kae
nam j<^szcze jedn uczyni uwag. Na blankietach podpisy macie

radców z ostatniego powstania krakowskiego. Gdzie unosi tych

• bywateli ambicya, ktoby j w tym czasie ywi, najwikszej

dopuszczaby si zbrodni. Ale pewni jestemy, ecie a nadto

przekonani, e do negocyacyi jednej drogi dla nas trzeba: repre-

zentacyi narodowej [w tych sowach Wybickiego 1795 ju przebija

dno umiarkowanych ywioów emigracyjnych do wznowienia

f^ejmu Czteroletniego, wystpujca w póniejszych projektach D-
browskiego w Berlinie i Paryu 1796 i Medyolanie 1797, w prze-

ciwiestwie do antysejmowej dnoci radykalnych ywioów wy-

chodczych]. A reprezentacya inna by nie m.oe, tylko któr
naród za legaln powszechnem powstaniem uzna, a Moskal, Pru-

sak i Austryak j zniszczy, ale nie naród. Dalej, e jeeli jest

jaka nadzieja zbawienia, to si caa koncentruje we Francyi. Wy-
jtawi jej inn narodow, jest zatraci nadziej, to jest zerwa
t ni sab negocyacyi, która w osobie Barssa si cignie, i któ-

ry wieo z powodu traktatu pruskiego not poda, i tu przy-

Ijt jako od osoby ucharakteryzowanej zostaa [por. niej, 235].

iDalej byoby wznowi jak nieufno w tym rzdzie tutaj, wska-

Izujc mu jakie porónienie midzy nami... Nie idzie tu o kon-
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stytucy, ani jej skutek, rzd narodu stay. Powstanie krakowskie

jest zwyky rzd rewoincyjny, tymczasowy, który samowladno
narodow i cao, obarczon przemoc znajdujc, szuka naród

oswobodzi... Opowie to wszystko obszerniej ob. Zabocki, ufno
nasz posiadajcy, który majc (do kraju) podró odby, zasilony

std tylko do Wenecyi funduszem, e tam przez Was zasilonym

zostanie, ufamy. Tu zatai Wam nie moemy, e w Was jed-

nych, jako bliszych braci naszrych, nadzieja wyszukania tymcza-

sem pienidzy na gwatowne potrzeby publiczne czynienia dalsze-

go zostaje...".

Tallien, „ce ventre tout a hi gueule et aux fiiles", wedle la-

pidarnej definicyi Micheleta; mówca krzykliwy a pusty, zwany

w Konwencyi „robinet d'eau tiede": jednozgodny o nim sd we

wszystkich pamitnikach spócz., np. w tak przeciwnych skdind
Thibaudeau, Mem. sur la Cony. et le Directoire (1824), I, 227, II, 98

sq., a Mem. Barrasa, I, U: wstrtne o nim szczegóy w licznych

popularnych biografiach jego osawionej ony. Houssaye, Notre-

Dame de Thermidor: Turquan, La citoyenne Tallien: Gastine. La
belle Tallien itd. Gervinus, agent pruski w Paryu, Journ., 21 juili.

1795: „on peut le (Talliena) regarder comme le chef du parti au-

trichien", Bailleu. Preussen u. Prankreich, I (1881), 407. Tallien

usunity z Comite de sal. publ, 2 sierp.; oskarony publicznie

przez Thibaudeau na sesyi Konwencyi 23 padz. 1795.—Garran de

Coulon. 1749— 1S16, adwokat, w Konstytuancie umiarkowany stron-

nik Lafayetta; jako radca miejski wniós w Komunie paryskiej

adres do Warszawy z powodu Ustawy majowej, j. w., 167; w Legi-

slatywie i Konwencyi gosowa zwykle ze rodkujc Plaine, locz

coraz bardziej trzymajc z Gór, komplementujc Collota d'Herbois

i Robespierra, uczestniczc w komisyi aktu oskarenia przeciw

Maryi-Antoninie; po thermidorze pomstowa na Robespierra i pcha
do reakcyi; w Radzie Piciuset liberalizowa przeciw Bonapartemu:

po brumairze owiadczy si za Konsulatem, zosta senatorem,

czonkiem legii honorowej, hrabi cesarstwa; 1814 gosowa w Se-

nacie za strceniem Napoleona: zosta parem za Hestauracyi; por.

Dictionn. d. parlementaires, III (1890), 119.

Maliszewski Piotr-Pawel-Jan (Józef): nr. 1767 w Lidzbarku

w Prusach Królewskich; matka z domu Winiewska; uchodzi po-

wszechnie za syna prymasa Michaa Poniatowskiego i sam poda-

wa si póniej (w Wiedniu 1798) „fiir einen Neffen d. Kónigs

Stanislaus", Huffer, Dipl. Yerhandl., II' (1878), 248; „z Akademii

Krakowskiej wysany przez prymasa Poniatowskiego, osiad w Pa-

ryu", 1786, por. Drzewie(;ki, Pamitn., 139; 1790 zjecha si z pry-

masem w Rzymie, wysany 1791 do Londynu; 1792 by w Warszawie
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i stamtd na Drezno wysany do Parya; Piatoli do Stanisawa-

Augusta, Dresde, 31 janv. 1793: „Maliszewski, au milien de sa chaieur

pour la nouveile Republiue, a ete toujours fideie a V. M."; onaty
1793 P voto z córk Yentura; jego memorya Sur la mort de Timpe-

ratrice de Russie, 1796, w bardzo krtej redakcyi rozwija w gruncie

natchnienia prorosyjskie, w duchu prymasowskim, Skakowski, O ko-

kard, 203 sq.; aresztowany dwukrotnie 1798, 1799, wypuszczony

za wstawiennictwem gen Cherina; 1798 z ambasad Bernadotta

w Wiedniu, 1799 contrOleur gen. de Tarmee des Alpes przy

Championnecie, 1800 contrOleur gen. de Tarmee du Rhin przy

Moreau, ob. niej, ks. druga: 1804 w Odessie, przy gcnera-guberna-

torze ks. Richelieu, wznawia projekty nawigacyjne Nassaua i Mc-

hogo, otrzj'ma od rzdu rosyjskiego tereny nad morzeni Czar-

nem: 1805 by w Sawucie u Hieronima Sanguszki, w Korcu u Józ.

Czartoryskiego, w Warszawie korzysta z poparcia ks. Józefa,

([uasi-kuzyna przyrodniego, i pani Yauban, zosta czonkiem Towa-

rzystwa Przyj, nauk warsz.: wróci do Parya 1806, nalea do naj-

zawzitszej, tajnej opozycyl przeciwnapoleoskiej; onaty 1816

2^ voto z córk Garrana; z jego córk oeni si Leon Chodko,
skd pochway dla tecia w Hist. d. legions; t te drog, ze spu-

cizny Maliszewskiego, cz papierów Rousselina, Yentura i Józ.

Sukowskiego dostaa si w rce Chodki; mianowany 1816 przez

Aleksandra I referendarzem stanu Królestwa Kongr.; 1818 po-

sa Stan. Potockiemu obszerny operat o wychowaniu publ.; olep
1824, V pod Chatellerault 28 sierp. 1828: pomiertnie przez wdo-

w wyd. jego Essai hist. et polit. sur la Pologne depuis son

origine jusqu'a 1788 (1829, 2 ed. 1832); Niemcewicz na posied.

Tow. Przyj, nauk warsz., 13 grud. 1828; Notice sur la vie de P. Ma-

liszewski (1829).

Recherches polit. sur Tetat ancien et modern de la P(d.,

appliiiuees a sa dern. revolution, par J. Ph. Garran do Coulon,

repres. du peuple (Paris an 111; egz. biblioteki publ. warsz. pocho-

dzi z ksigozbioru J. K. Szaniawskiego): w przedmowie, 13 fevr-

1795, powouje spópracownika .,un l'olonais patriot, vraiment

digne de ce nom et de l'amitie qui nous unit des la naissance de

la liberte francaise", t. j. Maliszewskiego: rzecz sama pisana rze-

komo 1794 i skoczona na 9 thermidora; 300 sq., porednie ataki

na Kociuszk, wytykany brak w insurekcyi istotnego „gouverne-

ment populaire"; 333, dane „moyens d'assurer des proprietea aux

plebeiens par la vente des starosties"; 335 sq., oskarony Ign. Po-

tocki o niedopuszczenie 1791 sprzeday starostw [w tych zwrotach

przeciw Kociuszce a zwaszcza Ign. Potockiemu, inspirowanych

równie i Sukowskiemu przez Maliszewskiego, s jakby echa
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mciwoci prymasowskiej]; 33S, 6^7 sq., dana „(JivisioTi des pro-

prietes excessives de uelues grandes maisf ns" itd.

[Dzicduszyckiego] Uwagi o zwizku inter. pol. z Inter, polit.

innych mocarstw; ed. niem. Ueber d. Zusammenhang d. poln. An-
gelcgenheit mit d. Angel. d. ubrigen Machte in Europa (Sarmatien,

1795), 11 sq.: Ausirya zagroona akcy tajn rosyjsk ród ludno-

ci prawosawnej na Wgrzech, ciko poszkodowana ekonomicznie

skutkiem dwóch ostatnich podziaów; 25: „be d. jetzigen Priedens-

yerhandlungen", wic w marcu-kwiet. 1795; 28 sq.: „d. Rettung Po-

lens diirfte mehr Werk d. Politik, ais d. Waffen Frankreichs sein";

37 sq.: zaleca „eine Revolution d. Kosaken... Frankreich (hatte) d.

Unabhangigkcit d. ICosaken zii yerbiirgen". Ta i nastpne publi-

kacye polsko-austryackie s widocznie w zwizku bezporednim
7. memoryaami poufnemi, skadanemi Franciszkowi I, o pokoju

a nawet przymierzu Austryi z Francy, przy porednictwie pol-

akiem, przeciw Prusom i Rosyi, celem odzyskania Szlska i odbu-

dowy Polski: „status quo in Polen nach d. Jahre 1792 wieder lier-

gestellt... Polen wird durch franzosisches und turkisches Geld wie-

der aufleben uiid Oesterreichs Frcund wcrden und in Vereinigung

mit d. Pforte d. beiden llofen von Berlin und Petersburg genug
zu schaffen geben", Zeissberg, Ouellen, V, 125; Hiiffer-Luckwaldt,

Quellen. (55 sq ).

Kpitre du vi('nx eosrabpolite Syrach a la Convention

nation. de France. .. sur les bases d'une paix diirable (en Sar-

matie, 1795); ostry tu protest przeciw mowie styczniowej Bois-

sego i mocne owiadczenie si za zwizkiejn francusko-austryac-

kim przeciw Prusom i Rosyi, wskazuj, e rzecz ta pisana bya
równie w czasie negocyacyi, lecz jeszcze przed dojciem trak-

tatu bazylejs kiego: s tu ostre napaci na Suworowa, który

te ywo zainteresowa si t broszur i jej autorem. Fryderyk-
Wilhelm U (Alvensleben i laugwitz) do Boehlendorffa, Berlin,

7 aout (po wyjedzie Buxh6vdena posianego przez Suworowa
do Berlina): „vous pouvez dire au marechal Souvorow que selon

toute apparence Tauteur de Tepitrc du cosmopolite Syrach n'est

autre que le ci-devant conseiller de guerre Glave, connu depuis

otigtemps comme un libellisie de la premier espece. Ce mauvais
sujet est actuellement errant dans Tempire (w Niemczech), ou je

ferai suivre sa piste; ii n'echappera certaiiiement pas a la juste

punition que meritent ses deportements"; Boehlendorff do Fryde-
ryka-Wilhelma II, Vars., 22 aout 1795: „le cte de Sonvorow, au-

quel la decouverte du libelliste en uestion tient beaucoup
a coeur", dzikuje za wykrycie autorstwa Glavego, lecz prosi konie-

cznie o uwizienie go. Ten Glave-Kolbielski (moe ze wsi Kolbiele

ziemi warsz.), mieszaniec polsko- niemiecki
,
jeden z najniepochwy-
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tniejszych awanturników i agentów tajnych owoczesnych. czynny
by w Warszawie za Sejmu Czter., jako rzeczoznawca w sprawach
finansowych, por. Glave-Kolbielski, Projekt podany wzgldem banku
narodowego 8 grud. 1790; nrocno podejrzan rol odgrywa za in-

surekcyi 1794; 1795 ukazywa si w Wiedniu, Berlinie, Kopenhadze
i Hamburgu, gdzie 1796, pod nazwiskiem Sirach, jako duski radca

legacyjny, wydawa Politisches Journal, por. Baiileu, Preuss. und

Frankr., 1, 91 (bez znajomoci istotnego jego nazwiska) i gdzie po-

dobno spikn si z tamecznym posem rosyjskim Murawiewem; by
ju, zdaje si, wtedy na odzie Thuguta, co tomaczyoby tendency
austrofilsk „kosmopolity Syracha"; nastpnie (obok rozlicznych

ciemnych interesów prywatnych, np. w roli plenipotenta marno-

trawcy ks. Jana Sukowskiego) wstpi do tajnej suby wywia-
dowczo -policyjnej austryackiej i by nawet osobistym, zaufanym
informatorem cesarza Franciszka i; o jego udziale przy zamachu
Stapsa na ycie Napolena, 1S09, ob. niej, ks. trzecia; o jego nie-

bezpiecznej ruchliwoci, która spowodowaa w kocu wasnych
jego profektorew austryackich do uwolnienia si od jego niedy-

skrekcyi przez pogrzebanie go w fortecznem wizieniu, por. raport

Metternicha do Franciszka 1, 13 Marz ISIO: „iiber d. Nothwendig-
keit mit Kolbielski ein Bnde in Wien zu machen. Man konnte

sich wirklich schwer einen Begriff von d. Nutzen machen, welchen

ciu ahnliches Subject, welches hier ais d. Chef einer Oppositions-

partei gegen jede Yerfiigung d. Regierung auftritt, unter irgendei-

nem Gesichtspunkt haben konnte. Kolbielski konunt in seinem

ganzen Gange wie ein Giftmischer vor, welcher im Geheimen seine

Waare bratet u. selbe nach Maass d. Constitutionen verwend(!t. Er

hat zwei Beriihrungspunkte mit d. Staatsinteresse, welche belde

von d. grósstcn W<htigkeit sind. Jede Pinanzmaassregel wrd von

ihm... angegriffen; jede Militarverfiigung erfiihrt er durch d. Art

Yerblendung, welche er gegeu d. ersten Chefs d. Kriegswesens aus-

iibt. Er steht mit d. gefahrlichsten Waffe, vielem Geist u. keiner

Moralitat. ausgeriistet, in unserem Staate da, wie d. erste Minister

einer feindlichen Maclit...": otó wyobrazi sobie mona, jak atwo
spryciarz tej miary móg naduywa dobrej wiary obecnych swych
spópracowników, tak prostodusznych, jak Wal. Dzieduszycki i to-

warzysze.

(Str. 94). Barss do Ivom. oc. publ., 13 avr.: „IjMnsurrection

des Polonais a accelere la paix de la Republique avec le roi de

Prusse, en forcant celui a uitter les bords du Rhin. Le resultat

de cette insurrection a ete la ruin de la Pologne. Elle avalt

pour but de reconquerir rindependauce. mais elle i)'a ele entre-

prise (jiie (Papres l'esperance de recevoir de.^^ socours de la part
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de la Republiciue tVaiicaise. Malgre hi iiciitialite a Jauelle ies

Poionais ont ete forces eiiYei^; r.^utriche, ils irorit jamais recu

des secours de sa part: elle Ips a persecutes aii contraire avec

acharnement. 11 y avait un parfait' accord entre la Prusse et

TAiitriche au sujet de la Pologne. Apres tous ses sacrifices le

lieuph> poloiials se vit oublie dans le traite (bazylejskim) qu'il

a accelere. LMiiuletudc que cetto paix fera naltre en Pologne

ne detniisait pas tonte esperaiice, si, par 1' § 2 du traite nous

lic paraissioiis noiis voir interdiic la faculte d'akler los Polo-

naic a reconuerir cellcs de leurs provinccs qu'occupe le roi de

Prusse. S'il Ies conserve, rexistence de la Pologne ne peut etre

(pie precaire et ses liaisons commerciales avec la France nuUes".

Z powodu [)owyszego pisma raport (Colchena) do Kom.. 20 avr.

1795, w duchu merytorycznie odmownym a formalnie kojcym; por.

wyej. 231. zbyt pochlebn relacyc Wybickiego o skutkach tej

ndczwy l'>;ir.-sa. (I wysianiu Parandiera do Altony, z, pensy
10 tys. Liwr. i lyie na korespoiidency, arrete Komitetu oe. publ.

(podp. Reubell. Sieyes, Marec, Merlin de Douai, Seb. Laporte, Du-

bois-Crance, Andre Dumont), 27 mai 1795: w odpowiednim rapor-

cie Dcrehftgo ostry a suszny sd o I.iarochu, „jeiine homme fort

etourdi". Memor. Barssa do Kom. oc. publ., 26 juill. 1795; o ban-

kiecie w rocznic 9 thermid, u Talliena. 27 lip., i toastach „(au)

gen. Kociuszko et (a) tous ceux qui, comme lui, sont dans Ies

fers pour la liberte", Auiard. Paris pend. la reaction thermido-

rienne ii (1899) \. 366; wymijajca odpowied Kom. oc. publ. na

powyszy memorya Barssa, 9 aout 1795.

(Str. 96 s(i.. Zaoenie Deputacyi polskiej w Paryu: akt

fundacyjny, 22 sierp. 1795, Smoleski, Emigr. pol., 2 sq : i)or. acte

d'autorisation aux 5 deputes poloiiais, 22 aout 1795^ Kukie., Próby

))0wst., 342; liczba piciu czonków Deputacyi widocznie wzoro-

wana na równoczenie uchwalonej liczbie piciu czonków Dyrek-

toryatu. Zakoczenie rozpraw nad konstytucy dyrektoryaln

i uchwalenie jej przez Konwency tego dnia, 5 fruct., 22 sierpnia

1795. .Mowa Boissego d'Anglas w Ivonwencyi Sur la situaticn In-

ter, et exter. de la Republ., 23 aout 1795: „elle (Catherine II)

a presque realise Tidee d'une representation nationale: ...elle prit

dans Montesquieu toutes Ies bases de son Cod, elle a dispose

des biens de son cierge et reprime sa superstition; elle a appele

Diderot et voulu confier Teducation de son fiis a d'Alembert:...

elle a tente de detruire Tesclayage des ]iaysans et n'a ])u i-em-

porter cette victoire sur ies grands de son empire. Catherine, avec

des pareils principes, ne saurait avoir une veritable haine pour

une nation courageuse. qni a verse son sang afin d'etab]ir en pra-
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ti(iii(' fi\s ])i-óccptes fVunv phiJosophie, iiuNMle a elle-iripine prufossee.

Notre revoLutioii ne peiit lui donner aucune iriuietiide... Nous
sommes pLaces, elle a un bout de i'Europe, iioiis a Tautre; nous

ti'avon.-< directement aucuii sujet de difficulte et de discoide; nous

de\ioiiri donc etre amis...", Moniteur NN. 342 — 4. Rzecz godna
uwagi, e ta skandaliczna apologia carowej przed Konwency,
imieniem rzdu rewolucyjnego, najywiej obruszya — Turków;
Ogiski do Deputacyi, Const., !2 mai 1796: „le reiseffendi (Ratib

Abdullracliman) s'etait plaint (a Yerninac) du discours prononce

en plaine assemblee, avee des eloges de Timperatrice Catherine,

et ii avait paru etonne de ce ue Ton put vanter et admirer cette

sonveraine a Paris, tandisue 'oii engageait les Turcs a s'armer

contr elle", Mem., II, 140. Por. zjadliw i dowcipn charaktery-

styk cigych, oportunistycznych zmian Boissego w dobie rewo-

lucyjnej, dyrektoryalnej, napoleoskiej, bourboriskicj i orleaskiej,

w Xouveau dictionnaire des girouettes, par une girouette inamo-

vible (1831). 137 sq.

(Str. 9S sq.). Deputacya przed Konwency: Discours piononce
a la barre de la Convention nat. par les refugies polon, au nom
de leur Nation, le 6-me jour complement. III (Paris, imprimerie de

Belin. rue Jacues 27); sesya Konw., 22 sept. 1795, presid. de Ber-

lier: „des Polonais refugies sont admis a la barre; ils presentent

une petition par lauelle ils annoncent qu'ils desirent reconuerir
leur patrie, recouvrer la liberte; ils disent qu'ils n'ont pris les

armes que dans Tesperance d'gtre secourus par les Prancais qui

se sont declares soiennellement les amis des peuples libres; s'ils

ont succomb; parcequ'ils etaient abandonnes a leurs propres

forces, ...lenrs efforts n'en ont pas moins ete utiles a la France,

en formant une diversion qui a occupe les puissances coalisees et

favorise les progres des armees francalses; ...le despotisme leur

a tout enleve, ii ne leur reste que le coeur; ils s'attendent que la

Republ. franc., obeissant a ses interets autant qu'a sa generosite.

emploiera son intervontlon puissante et celle de ses nombreux
allies, pour rendre a la malheureuse Pologne son independance

Ces etrangers (sic) presentent la list des citoyens qu'ils ont choi-

sis pour traiter avec le gouvernement francais" [to przedstawienie

si Deputacyi, jako jedynie upenomocnionej do „traktowania",

byo oczywicie jednym z gównych celów caej tej afery]. Merlin

de Douai: „une petition de cette natur n'aurait pas du etre ad-

mise a la barre avant d'avoir ete communiquee au Comite de sal.

publ.: je demande Pordre du jour". On applaudt. Tallien: ,,..,je

ne demande pas qu'on discute sur Tobjet de leur petition, mais...

que le president reponde au moins par un mot de consolation a ces
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hommes... ne prejugeons ren sur le sort de la Pologne, nc nous

occupons point de l'objet politiue de la petition, mais an inoins

recevons avec fraternite ces malheureux Polonais...". Cambaceres:

„je (lemande que Ton separe la situation particuliere des individus

qui sont a la barre d'avec les interets politiues sur lesuels porte

leur petition: ...les representants du peuple francais ^entiront que

tous leurs actes doivent etre murement pes4s, sagement combines,

et qu'ils ne doivent point, en se lirrant a une fausse energie ou

a une pitie fallacieuse, compromettre le sort de la Republique; je

demande que le president reponde aux petitlonnaires, qu'ils soient

renvoyes individuellement au Com. de sal. publ., pour voir ce qu'il

est possible de faire pour leurs personnes, et que sur le fond de

la petition, f.'est a dire sur Tobjet politique, on passe formellement

a Tordre du jour." Vifs applaudisseinents. Le president (Herlier)

aux petitionnaires: „la France sera toujours une terre hospitaliere

pour ceux qui ont defendu la liber te, elle verra toujours parmi

eux des freres et des amis; je vous en donn Tassurance en mon
nom; je mets aux vois Tordre du jour". Garran: „je deinande

a parler contr Tordre du jour". Yiolents murmures. On demande
d'al]er aux voix. Garran insiste a plusieurs reprises pour avoir

la parole; elle lui est refusee. L'a8semblee passe a Tordre du jour

et adopte les autres propositions de Cambaceres", Moniteur, 25

sept. 1795. N. 3, XXVI, 21 sq.; por. Wybicki Pamitn., II, 154; na-

wet Józ. Sukowski, Pary, 25 kwietn. 1796, pomimo bdnego na-

ogó przedstawienia stosunków i stronniczego uprzedzenia w duchu

deputacyjnym, przyznaje o tej aferze, e by to „krok ze wszelkich

miar niepolityczny", Amilk. Kosiski we Woszech (1877), 3i2; por.

retrospektywn relacy Parandiera o wpywie tej klski deputa-

cyjnej na rozam wewntrzny ród emigracyi paryskiej: „apres la

seaiice... les Polonais s'assemblerent; plusieurs d'entre eux repre-

senterent que le gouverneraent francais n'ayant ni autorise. ni

reconnu la Deputation des Polonais, elle n'etait nullcment dans ses

principes; que d'ailleurs ii ne leurs appartenait point de changer

une association patriotique et litteraire ftaki wic by pierwotnie

charakter tworzonej przez Wybickiego i Barssa organizacyi wy-
chodczej, w duchu póniejszych towarzystw naukowo- literackich

na emigracyi] en une espece d'autorite nationale; qu'il fallait

ou conserver Tesprit de son institution, ou dissoudre une societe

dangereuse sous une infinite de rapports. Plusieurs des membres
de la societe furent de cet avis et, voyant Tobstination des autres,

ils retirerent leur consentement et leur signature. Yoila Torigine

des haines, des cabales et des scandaleuses divisions des Polonais
a Tetranger", Skakowski, O kokard, 189: naley poprawi nie-
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dokadnoci w szczegóach i oconie u Kukiela. Próby powst.. !(),

343 (te co do poprzedniego wystpienia Barssa w Konwencyi,

mylnie Dumont zamiast Merlina, itp., por. wyej, 58, 201). () nur-

tujcem spóczenie, w kocu wrzenia, wzburzeniu przeclwrzdo-

wem w Paryu, Aulard, Reaction thermid., II, NN. 421—3, z 20—22

sept. 1795; o powstaniu 13 vendem. IV, 5 padz. 1795, Zivy, La
journee du 13 vendem. (189S).

(Str. 101 s.). Akt k nfederacyi krakowskiej, 6 stycznia

1796, u Ogiskiego, Memoires, II (1826), 162 sq. i Chodki, Histoire

des legions, I, 357 sq.; protest Barssa, Wybickiego, Prozora, Wiel-

horskiego, Jana Dembowskiego i in. przeciw Deputacyi, 20 lutego

1796, Smoleski, Emigracya, 7. Deputacya do Ogiskiego, Pary,
6 stycz. (odehr. w Stambule 20 kwlet.), 23 lut. (odebr. 12 maja),

12 mar. (odebr. 12 maja) 1796 [pisma te, w Arch. petersb. spr. zagr.,

pod szczególn nazw Perepiska polskich agentów o sojuzie Pol-

szi z Prancjej protiw Rossii, dochoway si w cyfrowanych ory-

ginaach oraz w tekcie decyfrowanym rk Ogiskiego, podp.

zwykle przez Mniewskiego, lecz z sakramentalnym zawsze wstpem
„od Deput. pol. w Paryu na sesyi"; Ogiskiemu zlecano swe od-

powiedzi do Deputacyi adresowa na rce Lallementa do Wenecyi];

por. Ogiski, 129 sq.; Kukie, Próby, 119, 350 sq.

(Str. 103 sq.). Dyrektoryat: ródowo, lecz niekrytycznie, z ten-

dency a do przesady zachowawcz i wogóle wrog Rewolucyi

a w szczególnoci Dyrektoryatowi, zwaszcza w zakresie polityki

wewntrznej, Sciout, Directoire (1895—7): niezawsze cisj'' w ródo-
wych szczegóach, lecz z trafnym naogó, spokojnym a raczej suro-

wym dla Dyrektoryatu. w zakresie polityki zagranicznej, sdem, So-

rel, Europ et Revoiution, IV, V; wbrew obu, górujc peniejszym,

prawie wyczerpujcym aparatem ródowym, lecz czsto gubic
si w szczegóach, zatracajc cigo i cao dziejowego procesu

doby rewolucyjno-napoleoskiej, a zdeklarowany, do jednostron-

noci, obroca rzekomo skro pokojowe] polityki zagranicznej Dy-

rektoryatu, przeciwnik rzekomo bezwzgldnie zdobywczej Bonapar-

tego, rzeczowo obfity i dokadny, pogldowo niepewny, Guyot, Le

Directoire et la paix de TEurope (1911); punktem wyjcia obszer-

nego tego dziea jest uzasadniona do detalicznie, lecz z niewa-
ciw ostroci zbyt zawodow i zbyt stronnicz, krytyka

V tomu Sorela, Guyot et Muret, etude critiue sur Bonap. et le

Direct., w Hevue d'hi8t. modern et contempor., V (1903-4), 241,

313 sq.

O dyrektorach, prócz literatury podanej u Guyota, ob. wa-
sne ich Mem., Carnota, Barrasa, Lareveillera, Barthelemego

;
por,

lapidarn a wietn naogó ich charakterystyk przez Napoleona,
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Yendemiairo, Corresp., XXtX (1S70), 57 sq.: ..Carnot... facile a tnim-

per, ...utiie, ... sos idees etaient fausses sur toiites les parties de

Tart militaire, ...sentit le besoin de plaire, se laissa eutrainer par

les meiieurs du parti de Tetranger, ...se trouva ))iace dans une

fausse positon et succomba .. Lareveillere, ...le corps (l'Esope,

esprit peu etendu, probe, entra pauvre au Directoire et en sortit

pauvre, ...les ualites d'nn magistrat subaiterne... En realite c'etait

Reubell qui faisait les affaires ...ii aimait a faire... quoique Ton

en ait dit, ii ne 8'est point enriehi au Directoire"; o Reubellu por.

Guyot, Documents biograph. sur J. F. l^enhell, 1747—1807 (1911;

<lokument,y przeddyrektoryalne); Revue hist. de la revol., IV (1913),

147: ,,bon Alsaclen, grand citoyen, homme d'etat de valeur, hon-

nie homme dans toute la rigidiie du term et dont la memoire,

merite (l'etre rappelee et meme defendue contr certaines legendes

calomiiieuses"; wobec potwarzy, rzucanych na niego i jego szwa-

gra Rapinata gównie z powodu rzelcomych kradziey w Szwaj

-

caryi, starczy wiadectwo Laharpa, Mem. contenant ma con-

duite comme directeur de la Republ. helvet. (1864), 103: „ce di-

recteur (Reubell) nous voulait dn bien; ii avait reconnu, en vrai

homme d'etat, qu'il convenait a la France de nous rendre forts...

Reubell n'a jamais ete mon ami, ii voyait en moi un agent de la

Russie; aussi la prevention ne parle pas par ma bouche... Rapinat

tait un bon homme... que ses alentours convertirent en instru-

ment a leur usagc: les premiers pas du gouvemement helvetique

le compromirent avec Rapinat"; z opini wyrobili Reubelowi,

systematycznie, rozmyln potwarz, krpowani przez niego

w brudnych swych interesach l^arras, Talleyrand i kompania, ha-

mowani agenci rojalistyczni, przeladowani spekulanci finansowo-

polityczni, zwalczani ydzi lichwiarze alzaccy, itp. dwuznaczni
tajni i jawni przeciwnicy; naley skreli przejty z podobnych
plotek krzywdzcy sd polski, Skakowski. O kokard, 83 sq.: „ta-

ki pospolity zodziej, jak dyrektor Reubell,... rozbija na spók ze

szwagrem swym, Rapinatem" itd.

(Str. 105 sq.). Instr. dla Poterata, 28 nov. 1795, § 10: ,vous

eviterez de vous expliquer sur la spoliation qui vient d' etre faite

de la malheureuse Pologne, Jinteret de la Republique exigeant

qu'elle commence par assurer sa nouvelle frontiere avant de s'oc-

cuper des moyens d'arreter (la Russie)... Si cependant on vous

presse sur ce point, vous observerez Tenorme disproportion qui se

trouve dans ce partage et Ja puissance effrayante qu'il donn
a la Russie, ...qu'il importe a la maison d' Autriche de relever la

Pologne, qui form pour elle un avant-poste contr la Russie... Pour

prix du sacrifice apparent que (Pempereur) ferait en cooperant
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avec la Republiue poiir arracher a ia Russie la proie qu'elle

vient de saisir et celle (|u'elle convoite, vous pouvez lui promettre

que la Republiue ne fera aucune demarche contr la reunion de

la Galicie", Sorel, Mission de Poterat, Rev. hlst., XXIX (1885),

288 sq.; por. Huffer-Luckwaldt, Quellen z. Gesch. d. Zeitalt. d. franz.

Revol., II Th., Beziehungen zwisch. Oesterreich u. Frankreich, Cam-
poformio, 1795—7 (1907). — O Poteraeie bliej Guyot, Directoire,

134 sq.; o stosunku jego ze Stanlsawem-Augustem, por. wyej, 164. —
Thugut, jako internuncyusz austryacki w Stambule, bra 1767 od

Choiseula pensy 13 tysicy liwrów rocznie, któr 1780 zamieni,

na rent doywotni francusk, lecz po wybuchu rewolucyi, prze-

widujc wydanie si sekretu, ^il fit sa confession a Kaunitz et

a Tempereur" 1 w ten sposób si pokry, Sorel, Rev. hist., XVII;

w Warszawie urzdowa 1780.— O misyi Aubert-Dubayeta i Carry,

Kukie, Próby powst., pass., gdzie jednak prowokacyjna jej strona

niedo owietlona; o Dubayeeie, por. Chuuet, Guerres, VII (1892),

156 sq.

(Str. 108 sq.). Robota deputacyjna: memoryay Deputacyi

[w tym okresie zwykle redakcyi Dmochowskiego, podp. Dmochow-
ski, Mniewski, Taszycki] do Dyrektoryatu, resp. do Delacroix, 10,

25 oct., 20, 26 nov., 24 dec. 1795, 15 janv., 20 fevr., 4 mars [obok

denuncyacyi Barssa, któremu Deputacya, dla przyswojenia sobie

wadzy dozorczej nad emigracy, chciaa wydrze nadane mu od

rzdu prawo udzielania Polakom w Paryu certyfikatów paszpor-

towych, jest tu kapitalna obrona polakoercy i szpiega Meheego,

co si tem wanie tomaczy, e Mehóe, bdc wtedy, grudz. 1795

—

kwiet. 1796, szefem wydziau polskiego w ministeryum spr. zagr.,

por. wyej, 187, popiera Deputacy i od niej be popierany]: „nous

avons appris avec douleur... qu'on a denonce le citoyen Mehee

au nom des Polonais", 24 avr. 1796, NN, 145, 157, 159 sq.

F. X. D. Warda [F. X. Dmochowski], Idees sur la Pologne et sur

les suites que doit avoir le partage de ce pays (Paris, 1796; datowane

in fine Paris, 14 mars 1796): „on peut assurer que la generation

actuelle en Pologne... depuis Tage de 18 ans jusqu'a celui de 40 et

au dela, est entierement prononcee contr le systeroe nobiliaire";

„jacobln, nomjustement estime dans le principe etjustement decrie

aujourdhui"; tendencyjnie faszywe obliczenie podziaów: na 27 ty-

sicy lieues carrees Rzpltej pol., wzia Rosya 20 tys., Prusy — ^U

dziau rosyjskiego, t. j. okoo 5 tys., za Austrya—najmniej, jako-

by zaledwo Ys dziau pruskiego a Yn rosyjskiego, t. j. tylko okoo
2 tys.; groba zaboru przez Rosy Galicyi, Transylwanii i Wgier
pónocnych; Prusy zawise od Rosyi, 42, 44 sq.

Ksawery Dbrowski, wedle ustnej i rkp. pamitnikarskiej

Napoleon a Polska I. Ui
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tradycyi rodzinnej Potockich, by synem dworzanina Franc. Sal.

Potockiego, Andrzeja Dbrowskiego, uytego do uwizienia i utopie-

nia pierwszej ony Szczsnego, Gertrudy Komorowskiej, i ukrytego

podczas wszcztej z tego powodu sprawy, a którego syn, Ksawery,

jakoby staraniem matki Szczsnego, wdzianki poznaskiej, wysany
do imienników w czyckiem, gdzie nadal kosztem Potockich cho-

wany, w staym pozosta stosunku z dworem tulczyiiskim; [por. za-

stanawiajc apologi Szczsnego Potockiego w pimie Woje. Tur-

skiego-Sarmaty do Com. de sal. publ., Constant., 15 oct. 1795: „en

cherchant la protection de la Russie, ii commit plutot une bevue

politiue et a suivi 1'impulsion d'un faux civisme, que voulu trahir

sa patrie; ii a cru a la vertu et a la bonne volonte de la czarine,

comme ses antagonistes ont cru a celle du roi de Prusse .. Se

Yoyant trahi, ii vola a Petersbourg, s'y presenta en pleurant a la

czarine, ...s'impatienta, repondit avec aigreur par des propos pa-

triotiues a la Semiramis et en recut le dernier adieu dans ces

paroles: „j'entends pour la premier fois un de mes sujets me par-

ler avec tant de hauteur". Felix, devenu inf61ix... s'etait retire de-

pujs a Hambourg et y a donn une fet splendide a Thonneur de

la Republiue, lorsue nos (sic) troupes avaient chasse TAnglais

de Toulon. Je crois, je le repet, que Fel. Potocki est plutOt egare

que traltre... ii a ete condamne par ses ennemis personnels, et

princpalement par Thomme pervers et sanguinaire, Kotaj, Mi-

rabeau de la Pologne et pour les talents, et pour Timmoralite, et

pour Tambition, capable de tous les crimes..."; docz, list Tur-

skiego do Szcz. Potockiego, Const., 6 oct. 1795]; do biografii Ksaw.

Dbrowskiego, por. Kukie, 340 sq.; bdny jego yciorys, gównie

wedug kamliwych Pamitników jego kompana i wspózd rajcy

Kosmowskiego, Smoleski, W. Encyklop. III., XV (1895), I9t sq.;

ukaz Pawa 1 do gen.-majora Donaurowa, 29 czerw. 1797: „wsie-

miostiwjejsze powieliewajem proizwodit' iz kabineta naszewo po

700 rublej w god naszemu gen.-majoru Dombrowskomu, wydaw je-

mu swierch towo edinowremienno 1000 rublej; majoru Kosmowsko-

mu (autorowi Pamitn.), kolleskomu asesoru Grodnickomu i kapi-

tanu Jastrzembowskomu wydat' take jedinowremienno po 100

czerwonnych kadomu"; w 1802 Ksaw. Dbrowski otrzyma od rzdu
rosyj. jednorazowo 47.000 rs.; 1815 kupi majtek Wrzce w wdztwie

pockiem; w kapitalnym nieortograficznym licie do Adama Czar-

toryskiego, 14 istop. 1815, powouje si na „prace i cierpienia

swoje.,., harakter mój niezmazany zdrad"; o roli jego szpiegow-

sko-prowokatorskiej jeszcze za rewolucyi listopadowej, Paskiewicz

do Mikoaja I, 26 lip., Witt do Paskiewicza, 13 wrze. 1831, Szczer-

batow, Kn. Paskiewicz, IV (1894), 60 sq.
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(Str. 110). Wybicki, Pamitn., II (1840), US sq.: decyfry ro-

syjskie, do których jego jotrzebowano pomocy, dochoway si
w par. Arch. min. spr. zagr., Russie, 1793—an VIII; tame Ciark,

directeur du cabinet histor. et topogr. milltaire du Direotoire, do

Dyrektoryatu, Paris, S aout 1796, przesyajc otrzymane intercep-

ty rosyjskie, prosi o ich tomaczenie, gdy w biurze swem nie ma
nikogo, znajcego jzyk rosyjski.—Bibliograf Józef Van Praet, bi-

bliotekarz Maryi- Antoniny, 1795 sekretarz Instytutu franc; pomoc-
nik jego w Bibl. Naród., Regnier, by 1794-5 redaktorem dziau po-

litycznego w Moniteur; Selis, profesor literatury w Szkole centr.

Panteonu, przyjaciel popieranego przez Czartoryskich i Potockich
poety Delilla: Garat, Memoires sur la revolution ou expose de ma
conduHe (Paris, an III; egz. Bibl. publ. warsz. pochodzi z ksigozbioru
Andrz. Horodyskiego).—Zalkind Hurwic, ur. w Lublinie 1740 (1738?),

zm. w Paryu 1812; jego Apologie des juifs (1787), nie ukrywajca
te win ydowskich, na konkursie Societe royale w Metzu, na te-

mat „des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux
en France", wzia nagrod trzeci [pierwsz otrzymaa rozprawa
ks. Gregoira, Essai sur la regeneration phys., mor. et polit. des

juifs; rzeczy te nie byy bez wpywu na spóczesn polsk litera-

tur w sprawie ydowskiej za Sejmu Czterol.]: z polecenia Mira-

beau i ks. Lallemanda, mianowany 13 mai 1789 secretaire-inter-

prete pour les langues orientales w Bibl. Nar. paryskiej [poprzed-

nikiem Hurwica na tem stanowisku by Mardoch. Venture z Avignonu
te ydj; jego artykuy, nieraz wcale oryginalne i trafne, czasem
niesmaczne, w Chroniue de Paris (1790) NN. 53, 144, (1791) 12, 42,

(1792), 330, Courrier de Gorsas (1791) 10, 12, (1792) 19, 27, (1793), 4,

Journ. de Paris (1791), 13, (1797) 36, (1800) 101, 165, (1806), 12 itd.

podpisywa do 1789 „juif polonais", odtd „polonais"; wyda w Pa-

ryu m. in. Polygraphie (1801), Origine des langues (1808). por

M. Berr, w Bogr. univ. Alichaud, LII (1828), 55; Cahen, L'emanci-

pation d. juifs devant la Soc. roy. de Metz en 1787, Rev. d. etudes

juiv., I (1880), 87 sq.; Monin, Les juifs de Paris a la fin de Tanc.

reg., ib., XXIII (1891), 96 sq.; Annuaire d. archives israel. (1895—6),

Kahn, Les Juifs de Paris pend. la revol. (1898), 130 sq. (ródowo,
lecz z bdami i tendencyjnem opuszczeniem ostrzejszych wycie-

czek Hurwica przeciw zacofastwu ydowskiemu): Graetz, Gesch.

d. Juden, XI (1900), 179 sq. (mylnie podane pochodzenie Hurwica

z Kowna); Jewish Encycl. V^I (1904, pobienie), 484 sq.; Kukie,

w Kwart. hist. XXVII (1913), 402; por. niej, ks. druga.

(Str. 111). Zudzenia berliskie: relacye Parandiera, Berlin,

15, 20, 26 juin 1796: sowa ks, Henryka „j'espere que la Pologne

sera retablie et qu'elle le sera par la Prussc... ii importe a la
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Prusse de rei^u^iciter ce eadayre qui a encore une cbaleur intern...

le retablissement de la Pologne est necessaire a la monarchio prus-

sienne" itd. [Parandier z czasu pobytu swego w Warszawie, por. wy.
41, 162, kocha si w Polce, Dominice Kieczewskiej, któr nastpnie

polubi w Paryu 1798; by w korespondencyi z pann Hoffmann,

wychowawczyni Krystyny Potockiej, córki Ignacego, póniej wy-

chowawczyni córek ks. Kurlandzkiej w Berlinie; mile Hoffmann do

Parandiera, Hambourg, 25 oct. 1794, udzielia mu piewrszych do-

kadnych wiadomoci o losie Ign. i Stan. Potockich i ich rodziny,

wzyM^ajc go do przybycia do Hamburga: „je voudrais que vous

fussiez avec nous... mon adresse est mme Jankowska a Hambourg,
mais vous donnercz la lettre a Laroche"; to spowodowao zapewne
Parandiera do wystarania si o misy altosk, skd nastpnie,

20 nov. 1795, zosta przeniesiony do Berlina, gdzie w domach ks.

Kurlandzkiej i Radziwiów podniecany by zbyt atwowierny jego

optymizm wzgldem yczliwych Polsce intencyi dworu pruskiego];

Caillard, Beri., 19 nov., 9 dec. 1795: „ii n'y a pas a Berlin un homme
de sens qui ne convienne aujourd'hui que le dernier partage de la

Pologne a ete uno operation desastreuse pour la Prusse... Moellen-

dorff, Bischoffwerder, Haugwitz, tous les ministres et, je crois, le roi

lui-meme, conviennent que la situation de la Prusse est devenue

plus critique par ces malheureusesacquisitious. Le pce Jenri, le pce

Ferdinand son frere, tous les jeunes prlnces, condamnent cette ope-

ration et on peut dire que toute la nation n'a qu'une opinion a cet

egard"; 5 aout: o kandydaturze modszego królewicza Ludwika
pruskiego, szczególnie za wychwalanego przeze bez miary, pik-
nego, szlachetnego, zdolnego itd. ks. Ludwika-Ferdynanda, „qui

semble avoir ete fait expres8ement pour la nation polonaise" jo tym
rzekomym wybracu, idealizowanym z urzdu za mier pod Jena,

a w gruncie rzeczy zdemoralizowanym nawskro rozpustniku, ob.

niebywale skandaliczne reweiacye w interceptowanem przez Keller-

manna pimie wasnej jego matki, ks. Perdynandowej, lettre de la

mer du pce Louis de Prusse a son gouverneur, 14 sept. 1792, Cor-

resp. origin. des emigres (Par., 1793); por. Briefe d. Prinz. Louis-

Perdinand v. Preussen an Pauline Wiesel . (1865), Pam. Yarnhage-

na, llziennik Gentza itp.], 22 aoiit, 6 sept. 1796.

IWybicki], Memoires pour servir a ]'histoire des revolutions

de Pologne, particulierement de celle dc 1794, par un citoyen

polonais (Paris, librairle republ., an Iii, widocznie, jak wynika
z wzmianki w Avertiss. o „condition d'une paix eventuelle",

tu przed traktatem bazylejskim, luty—marzec 1795; wedle Chodki,
Hist. d. Ig., pref., 12, autorami byJi Wybicki i Laroche; wedle

inwentarza paryskiej Biblioth. Nation., [skd zapewne Skakowski,



245

O kokard, 35]—Dmochowski, co jednak nie zgadza si z tendency
prusofilsk i przeciwaustryack, polemik z Meheem itp.; najprawdo-

podobniej jestto pierwsza paryska broszura Wybickiego), 41: „on im-

putait a ceux qui s'etaient refugies en Allemagne, qu'ils etaient...

des Jacobins, et k ceux qui vivaient sous les gouvernements libres,

qu'ils etaient vendus au roi de Prusse et devoues aux principes

de monarchies: chicanant ainsi les uns et les autres pour des mo-
tifs opposes, ...(Catherine) aigrissait contr eux en meme temps

les rois et les peuples"; 83: ciekawy szczegó o wykupieniu „au ra-

bais" przez Luechesiniego weksli Stanisawa-Augusta za przeszo

20 tys. duk., które przed swym wyjazdem z Warszawy kaza sobie

zapaci przez króla „qui se defit de ses epaulettes en gros bril-

lants et paya la somme totale"; 88: e Szczsny przed Targowic
„fit un present de cent mille ducats a Zubow".—[Wybicki] Kociuszko
au peuple francais (Imprim. de Pongin, se vend a Paris... chez

Besson libraire, maison du cafe Richard, s. a.; mowa tu o zdobyciu

Lombardyi, wic po wejciu Bonapartego do Medyolanu 15 maja:

za w konferencyi Wybickiego z Sandozem, 13 sierpnia, ju wspo-

minane jest to pismo: zapewne tedy ukazao si w lipcu 1796),

6 sq.: „vos ennemis naturels, vos ennemis de tous les temps,...

TAngleterre, PAutriche et la Russie, voila les trois puissances qu
ont conspire votre pert", 12: „entre les differents princes de

i'AlIemagne, le roi de Prusse a seul le droit de fixer notre atten-

tion (Prusy jakoby tylko zmuszone przez Rosy i Austrye weszy
do koalicyi) ...le premier prtage, tout injuste qu'il etait, etait

rouvrage de Frederic II, ii y troiiva a titre de convenance Tar-

rondissement de ses etats; mais la destruction totale de la Pologne

est la manoeuvre de Tastucieuse Russie qni, debarrassee d"une

puissance rivale et intermediaire, ne manquera pas d'asservir a son

tour la Prusse"; 15, 32 sq.: o dziaaniach przedpowstaczych Ko-

ciuszki: ..je me rendis a Paris, je me concertai avec votre gouver-

nemcnt": 19, 21 (wbrew Dmochowskiemu, j. w., 240): „TAutriche tirait

de la Galicie seule 40 millions de flor. de Pologne par les impóts:

elle en a tire au moins 100.000 recrues pour la coalition, outre une

immense quantit de grains et de fourrages... ii faut donc vous

premunir contr TAutriche... torcez-la a restituer a la Pologne ce

qu'elle nous a injustement ravi"; 25: przeciw Rosyi, „ce fleau uni-

versei, la Semiramis du Nord"; 34 sq.: zalecony zwizek Francyi

z Prusami, Szwecy, Hiszpani, Holandy, Dani; wtedy Polacy

potrafi powsta i wystawi 100 — 200 tys. ludzi; 34 sq.: „dans le

nombre de mes compatriotes echappes ii se trouve des hommes probes

et eclaires qui connaissent les yeritables interets de la Pologne...

ils pourraient au besoin donner des details sur notre position et les
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inter^ts de nos aliep". Id. po polsku, Kociuszko do ludu francu-

skiego (b. m. i r,); tu dodane, +5 — 63, Uwagi nad naturalnemi

przyczynami zwizku midzy Porta ottom., PYancy, Polsk, Szwe-

cy i Dani.
[DmochowskiJ, Reflexions sur une brochure Intltulee Kociu-

szko au peuple franc. (Paris, 20 aout 1796, F. X. W. D. refugie pol.,

auteur des Idees sur la Pol.), z godem z Horacego, „ficta sint pro-

xima yeris", t. j., e fikcyjn mow Kociuszki naleao zbliy
do istotnych jego poj; poczciwy libera Wybicki, okrzyczany

ongi w kraju za chopomana, tutaj wystawiony zostaje jako „un

de ces agents des magnats de Pologne... (qui) abaissaient la no-

blesse, ócrasaient les yilles et aneantissaient le peuple"; Sejm

Czterol. potpiony za przymierze polsko-pruskie, „qui nous amena

les orages qui ont enfin englouti notre vaisseau"; niskie pochleb-

stwa dla Dyrektoryatu, nieubagana zaartoó na Agency.
Rzecz godna uwagi, e równoczenie, 1796, nazajutrz po

trzecim podziale, zacza si w druku rónostronna, widocznie in-

spirowana naganka przeciw Polsce. Pomijajc ju pamflety w j-
zyku niemieckim, jak np. D. getheilte Konigreich Polen. oder

Schicksal d. ungliickl. Regierung Konigs Stan.-Augustus (s. 1.,

1796), w duchu austro-rosyjskim, usprawiedliwiaice cynicznie ro-

zbiory zbrodniami samyche Polaków, daj do mylenia ostre na-

paci francuskie, og. w Paryu, jak np. Yoyage de deux Francais

[wedle Allonville, Mem. secr., IV (1841), 170 sq., podrónicy-auto-

rowie s to Fortia i Boisgclitil en Allemagne,... Russie et Pologne,

fait en i790—2, V (Paris, Desenrie, 1796; egz. z bibl. Aleks. Batow-

skiego), Pologne, 100 sq.: osobliwsze potpienie konstytucyi 3 ma-

ja i wogóle prób wyzwoleczych polskich: „les Polonais, ontoures

de trois puissances ambitieuses et guerrieres, devaient oublier le

role uMls avaient jou dans Thistoire et se jeter dans les bras du

80uverain le plus proche... les nobles polonais eussent ete trans-

formes en gentiishommes prussiens, autrichiens ou russes; quel

mai en eui-il resulte pour eux? le peuple y aurait gagn la liber-

te, au moins les deux portions assez heureuses pour echoir a Tem-

pereur (t. j. Austryi) ou au roi de Prusse, et la troisieme n'y au-

rait rien perdu"; gwatowne inwektywy przeciw powstaniu Kociu-

szki: „la revote, Tassassinat, les brigandages,... des societes popu-

laires, des comites de surveillance, des tribunaux revolution-

naires... le sang coula a grands flots; un particulier obscur (Ko-

ciuszko), cree genóral par les rebelles, devint aussi celebr que

Santerre et Henriot" itp.; druk podobnych bezecestw, w czasie

gdy Kociuszko wiziony by w Petersburgu, daje miar, jak silne

byy antypolskie wpywy kreatur rozbiorczych w Paryu dyrekto-

ryalnym.
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(Str. 112 sq.). Raport Delacroix, 28 aout; uchwaa Dyrekto-

ryatu, 29 aout 1796.

O pierwszych projektach legionowych paryskich 1794-6, Wy-
bicki, Pam. i zapiska wasnor. j. n.; Kosiski, Uwagi nad pism.

w tygodn. poi. Wanda p. n. Wspomn. legion, pol., Mrówka pozn.,

I (1821), 176 sq.: „pierwszy lad (myli legionowej) znajduje si
w biegu... rewolucyi, w czasie której N. Nacz. Kociuszko wysa
do Parya gen. Józ. Wielhorskiego dla zrobienia ukadu z rzdem
franc. w celu uzbrojenia Polaków, midzy jecami wojennymi
znajdujcych si we Francyi, co jednak nic nastpio dla niedo-

statku pieninych sposobów"; Chodko, Hist. d. leg., I; Kraushar,

Barss; Skakowski, O kokard.—Józ. Wielhorski: syn Michaa, kuch-

mistrza w. lit. i Elbiety z Ogiskich, ur. 1 listop. 1759 w Horocho-

wie w wdztwie woy.; wzity przez ojca do Francyi 1769, wróci
z Mablym do kraju 1776, j. w., 157; wstpi do wojska na ocho-

tnika 17S9, posunity na podpór. 1790, na poruczn. 1791, na rot-

mistrza puku iekkokonn. szefosta ks. Józefa Poniatowskiego 1792,

na puków, puku 4. przedniej stray 1794 (nom. Kociuszki, w obo-

zie pod Bosutowem, 15 Kwiet.), na gener.-majora (w obozie pod

Poacem, 8 maja 1794); onaty P voto nieszczliwie z pasierbi-

c swego ojca, Francusk, córk csse Traversier, któr z winy
braci musia nazajutrz po lubie z domu wypdzi, 2° voto 1803

z Salome z Dembiskich, starociank wolbrpmsk; koresp. Józ.

Wielhorskiego (jest tu surowy list jego publiczny do brata Tar-

gowi czanina, sualca rosyjskiego, Jerzego, 1793; tomaczcy to

wystpienie pikny list do ojca, Michaa, Yjenne, 23 mars 1793,

w obronie konstytucyi majowej, itp.); Askenazy, Ministeryum

Wielhorskiego, Dwa Stul., II; Gaz. warsz. (1817), 5 lip., X. 53,

dodat.

ród wojskowych Polaków, znajdujcych si w Paryu 1794,

wedle listy podanej ministrowi Deforguowi przez Ilipol. Beszy-
skiego, Kraushar, Barss, 77, figuruje niejaki „kapitan Gaspari",

który atoli, jak wynika z raportu Parandiera, Beri., 4 oct. 1796, by
„Corse de naissance dont les biens sont en Poiogne; en 1791 ii fut

charge d'une commission en Poiogne par le gouvernement francais,

oii ii resta un an, et de la ii alla a Coblenz. 11 s'est presente

a Berlin... sou cabinet est une espece de bureau diplomatiue.

...Le pce Radziwi a ete lui faire visite... Gaspari doit avoir de

grands rapports en Poiogne, dont ii porte un cordon. Pour se faire

passer pour militaire, ii se sert d'une patente que lui a fait expe-

dier le roi de Poiogne... (odbiera z Londynu znaczne sumy). Gaspa-

ri est un agent tres actif de TAngleterre en Prusse et peut etre

Fintermediaire de tres grands rapports entre cette puissance et la



248

Prusse"; owó z Memoires d'un homine d'etat i Allonyille, Mem.,

(1841), wynika, e wielostronny, rzekomy oficer polski, agent

francuski, angielski, pruski, by to waciwie agent tajny rosyj-

ski.— w 1794 znajdowaa si we Francyi znaczna liczba dezer-

terów pruskich i austryackici, a ród nich sporo Polaków, gro-

madzonych zwaszcza w Dijonie; por. P. Ch. Laukhards Leben

und Schickriale von ihm selbst beschrieb., II (ed. 1908), 298 sq.;

Laukhard. suc w armii pruskiej, zosta pod koniec 1794, przy

obleniu twierdzy Landau, wysany przez ks. Ludwika Pru-

skiego z misy szpiegowsk, jako udany dezerter, do Francuzów,

i dosta si tym sposobem do Dijonu. Francuzi ju wtedy wy-

róniali Polaków i obchodzili si z nimi bardzo yczliwie, da-
jc jednak, jako dowodu, okazania aktów chrztu, które te na

miejscu, w Dijonie, z faszyw dat warszawsk i podpisem

fikcyjnego kanonika warszawskiego, fabrykowane byy przez zna-

jcego nieco jzyk polski i aciski dragona dezertera pruskiego

Manna, osiadego póniej w Polsce. Za teml dowodami wadze woj-

skowe francuskie pozwalay dezerterom Polakom, jako pochodz-

cym z kraju neutralnego, swobodnie wraca do domu, wydaway
im z Dijonu paszporty na Bazyle i wyznaczay zasiek etapowy

dzienny po 2 funty chleba i 10 sous na gow, z wolnym noclegiem

a do granicy szwajcarskiej. Skutek jednak byl ten, tych biedaków

nastpnie, po wyjciu ze Szwajcaryi, znów chwytali Austryacy

i Prusacy i z powrotem zabierali do szeregu; niektórzy wszake,

przemylniejsi, obracali si ze Szwajcaryi na poudnie, do Piemon-

tu a nawet Neapolu, ob. niej, ks. druga. Bdcobd tkwi tutaj

punkt wyjcia waciwych, bezporednich stosunków onierskich

polsko-francuskich doby rewolucyjnej, i to w postaci dodatniej

i sympatycznej.

Do Wyszkowskiego odnosi si widocznie pozwolenie Dyrek-

toryatu, 12 mai 1796, na stay pobyt w Paryu „au genera polo-

nais Wepzkonwsky", Debidour, Rec. d. actes du Directoire execut.,

II (1911), 364. Dla aniskiego charakterystyczn jest póniejsza

relacya posa rosyj. Moceniga do Pawa, Florenee, 23 dec. 1797:

„mr. aniski, qui s'est retire en Toscane depuis les dernieres

affaires de la Pologne, est venu vers moi pour m'annoncer que

V. M. avait accorde un pardon genera a ceux de sa nation qui se

determineront a rentrer dans leur patrie.... (ii est) porte avec le

plus grand empressement de s'y rendre avec sa familie pour se

conformer a Ses intentions et y jouir des effets de Son August
clemence... (l est) revenu me presenter mme son epouse et m'a

prie d'ecrire a mr. le genera Beklecheff... son empressement pour

aller profiter de l'indulgence et des bontes de V. M. I".



249

Józ. Zajczek: ur. 1753 w Gródku na Podolu; 1768 ochotnikiem

w konfederacyi barskiej: dwa lata w subie austryackiej; o francu-

skiej por. Skakowski, Polonais en Egypte; K. X. Sapieha do matki-

Strasburg, 7 sierp. 1775: „omielam si list da p. Zajczkowi,
jaknajmocniej go zalecajc, aby za nim do p. hetmana (l\saw.

Branickiego, wuja Sapiehy) instancy wniosa i placowa go u nie-

go raczya: charakter jego dobrze mi znany, ma wiele rozgarnie-

nia, prowadzi si najwyborniej i bardzo odwany; sytuacya jego

nie pozwolia mu naby znajomoci, biegemu onierzowi potrzeb-

nych, ae przy dalszych chciach dojdzie do tego: ma wszystko,

co dobremu kawaleryi oficerowi potrzebne; zdaje mi si, e W.
Ks. M. uznasz w nim ton bardzo dobry nader przyzwoit posta-

w; w Paryu si bardzo cicho i dobrze sprawowa, obce kraje

niezmiernie go uformoway i odjy mu ten sposób mylenia niski

i poniajcy, waciwy naszej drobnej szlachcie, nie natchnwszy
go wszake niepotrzebn dum. Wreszcie W. Ks. M. osdzisz sama.

lepiej, do czego wart by wzity: gdyby mia 18 lat, tobym go ka-

za artyleryi uczy; ale e jego wiek ju do pocztkowych nauk
niezdatny, a zaczem suplikuj, by go w regimencie mego wuja
placowa zacza, a jeli jego zasugi nie starcz, bagam, eby
to moja dopenia proba: odpowiadam za jego dobre prowadzenie

si, za wierno jego i pojtnoó; jeli zaraz nie moe mie kom-
panii, moe bdzie móg wej przynajmniej z rang kapitana;

zreszt ojciec jego do si dobrze ma i mógby mu pomódz do

utrzymania si, dopókiby si nie da pozna i móg pozyska
wzgldy swojego szefa"; kapitanem 1775: podpukown. 1777; puko-
wnikiem 1788; gen.-majorem 1792; gen.-lejtn. 1794; onaty z Ale-

ksandr z Pernetów, ur. w Sonimie okoo 1756, 1° voto za dokto-

rem Isaure, lekarzem nadwornym hetm. ICiem. Branickiego w Bia-

ymstoku, z którym miaa syna polegego pod Jemmapes 1792,

a po rozwiedzeniu si z nim, 2" voto za Zajczkiem [dziad Salo-

mon de Pernet hugonota emigrant franc, osiady w Serlinie; oj-

ciec Jakób-P>anc., ur. w Berlinie 1721, przeniós si do Polski,

pukown. wojsk lit., adjutant buawy hetm. Ogiskiego, polubi
1754 w kociele paraf, jarosawskim Antonin Boydeau, skd czwo-

ro dzieci: Micha Pernet, w korpusie kadetów, oficer artyleryi, za

Ksist. Warsz. dyrektor poczty w Siedlcach; Aleksandra Zajczko-

wa j. w.; Magdalena, za Antonim Bellefroid, szambclanem Stanisa-

wa-Augusta, za Ksist. Warsz. komisarzem obwód, kozion. i tykoc,

referendarzem stanu Król. Pol., kawalerem legii honor, (jeden syn

jego, Kazimierz Bellefroid, by w legionach woskich i zmar
w lazarecie w Yeronie na zgni gorczk; drugi, Tadeusz, zgin
pod Berezyn 1812); Teresa za Janem I^ranc. Ksaw. Wasilewskim],
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przeywszy go o lat blisko dwadziecia, zmara w Warszawie
13 lut. 1845; por. Stan suby Nam. ks. Zajczka; Gembarzewski,
Wojsko Ks. Warsz.; Atheneum (1851), III; Chodysk, Monogr. liist-

Opatówka, Kaliszanin (1880) NN. 46—54; Kaj. Kraszewski i Boi. o-
paciskl, Kosy XLIV (1887). NN. 1136, 1140; Askenazy, Ks. Józef
Poniatowski, ukasiski, II.

(Str. 117 sq.). Dbrowski: Skakowski, J. H. Dbrowski, cz
pierw., Monogr. w zakr. dziej, nowo., IV (1904); Chodko, Hist. d.

legions (1829); Koaczkowski, Henr. Dbrowski (1901): zapiski i ko-
respondencya niewyd. Dbrowskiego.

Schiller, Abfall d. Niederlande (Michaelismesse 1788); Dreissig-

jahr. Krieg (Leipz., Hist. Kalend, fiir Damen, 1791—3; rzecz ta rozesza
si natychmiast w niesychanej wówczas liczbie 7000 egz. i niewtpli-
wie zaraz czytana bya w Drenie przez Dbrowskiego): „jetzt also schuf
er [Bernard Weimarski, w konwencyi z kardynaem Richelieu w Saint-

Germain en Laye, padz. 1635] sich mit franzósischem Gelde eine

eigene Armee, d. er zwar unter franzosischer Hoheit, aber doch
so gut ais unumschrankt kommandirte' [Dbrowski musia nieraz

odwoywa si do tego wzoru, skoro póniej Kosiski w swych na
niego paszkwilach zwie go Weimarczykiem]; por. ib zdanie o bi-

twie pod Liitzen, 1632, które potem na piersi Dbrowskiego prze-

bia kula karabinowa, ob. niej, ks. druga: „d. ersto machtvolle An-
drang d. schweren finnlandischen liurassiere zerstreute d. leicht

berittenen Polen". Dyplom obywatelstwa francuskiego, nada-

nego mu razem z Kociuszk 1792, doszed rk Schillera dopie-

ro 1798.

O planach strategicznych Dbrowskiego 1793—4, jego Pa-

mitniki; zapiski Fiszera; Chodko, Hist. d. leg.; Skakowski, j. w.

Dbrowski pod Suworowem w Warszawie: por. wyej, 205

sq.; niezwoczne z tego powodu oskarenia w Paryu, koresp.

z Warszawy przez Toru. Thorn, 26 dec. 1794: „le brave Wawrze-
cki s'est refuse a toute espece de serment; les Kusses Tont en-

voye prisonnier a Kieff. Le genera Dbrowski rra pas suivi un si

bel exemple; ii s'est meme degradó jusqu'a ne pas repousser Tin-

sultante bienveillance du Russe Suworow", Monit., 19 janv. 1795,

N. 120, XXIII, 233.

Dbrowski do Fryderyka-Wilhelma II, Vars., 11 mars 1795,

w piknych sowach ofiarowa siebie wzamian za uwizionego we
Wrocawiu Madaliskiego, majcego on i picioro maych dzieci;

w odpowiedzi na to zacza si naganka pruska na Dbrowskiego,
Fryderyk -Wilhelm II (Finckenstein, Alyensleben) do Tarracha,
Beri., 23 mars 1795: „Dbrowski a etabli son domicile a Varsovie,
Oli ii se trouve en pleine et paisible possession des vaisselles, por-
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celaines et autres effets qu'il a pilles a Bromberg et a Fordon...

je vous ordonne en conseuence de vou8 adresser tant au marechal

de SouYorow qu'au gen.-maj. de Buxh6vden, pour les prier d'y

mettre ordre, en obligeant le revolutionnaire Dbrowski £l resti-

tuer incessamment ce butin. ."; na potwarcz t denuncyacy ostra

odprawa Dbrowskiego do Suworowa, 7 avr., og. w gazetach; Db-
rowski do Suworowa, 28 Apr. 1795, ze szczegóowym oi)isem swych

dziaa od 28 sierp. 1794, „ais eine Beantwortung auf elne Ankla-

ge Ihro M. d. Konigs v. Preussen".

Wasnor. zapiska Dbrowskiego (pisana wczenie, zapewne ju
1797—8): „Sowie d. Konig von Preussen mit Frankreich Friede ge-

macht, so brauchten sich (sic) alle in Warschau noch seiende Patrio-

ten Alles anzuwenden, dass kein Pole nichts wider d. Interesse d.

franzósischen Republiue und d. beriiner Hofes unternehme, weil

wir glaubten, dass bei d. gemachten Frieden diese beiden Nationen

an unsere Existenz gedacht: und um davon alle unsere Emigranten

gehorig zu benachrichtlgen u. zu erfahren, wo sie sich eigentlich

aufhalten, so schickte ich d. Burger Mekier, yersehen mit 400 Duc,

im Juni 1795, um d. Burger Wybicki aufzusuchen u. von ihm zu

erfahren, ob. u. waS wir Polen zu hoffen hatten, denn man sagte

dazumal in Warschau, dass unsere Emigrierten an d. Wohl ihres

Yaterlandes sowohl in Basel, ais in Paris arbeiteten, und ob d. Sy-

stem, was wir augenommen, nicht etwa d. Ganzcn Nachtheil zu

M^ege bringen (sic). Wahrend d. Zeit hatte ich d. Ungliick, d. Bein

zu brechen. D. Btirger Mekier kam ohne Gefahr gegen Anfang

September wieder nach Warschau, ohne weiter ais nach Basel ge-

kommen zu sein und ohne d. geringsie Nachricht, wo sich unsere

emigrierten Ijandsleute aufhalten; noch weniger zeigte er Lust,

d. 400 Duc. wiederzugeben. Alle rechtschaffenen Leute waren wirk-

lich in Verlegenheit. D. Russen waren noch in Warschau, such-

ten allen Einwohnern d. Preussen noch vei'achtlicher zu machen.

Alle Communication mit unseren Emigrierten war abgeschnitten;

an keine Correspondenz war nicht zu gederiken (sic).

„Diese unsere Ungewissheit dauerte bis dass wir nicht er-

fuhren, dass Caillard, franzosischer Gesandter, in Berlin einge-

troffen war. Wahrend d. Zeit kam d. Burger Joseph Zabocki aus

Paris, brachte uns aber nichts zusammenhangendes von d. Geschaf-

ten unserer Emigrierten in Paris mit. Da ich noch an meinem Beln-

hruch ausserordentlich krank war, so wiirdigten mir (sic) alle

warschauer Patrioten immer zu besuchen. Obgleich d. russischen

Spione uns und unsere Unternehmen auskundschaften wollten, so wa-

ren wir dabei so einig und so vorsichtig, dass man nichts von unseren

Geschaflen gewahr werdcn konnte. Wir beschlossen daher, d. Biir-



252

ger Joseph Zabocki und d. liiirger Forestier iiach Berlin zu sen-

den. Ich gab ihnen darzu 200 Duc; es wurde beschlossen, dass ich

einon Brief an d. franzosischen Gesandten in Berlin, wie auch

einon an d. Burger Parandier schreiben musste, in wplchen ich Beide

bat, einiiegende, von mir unterschriebene Briefe an d. Burger Wy-
bicki u. Barss nach Paris zu uberschicken: aus selbigen konnte er

(sic, t. j. Caillard) d. Lag d. Sachen in Polen ersehen und, wenn
d. beiden Burger mich ihm anempfehJcn werden, dass ich werth bin,

ein wahrer polnlseher Patriot zu sein, so glaube ich, dass d. Ge-

sandte mir erJauben wird, ihm ferner d. Lag d. Sachen in Polen

mitzutheilen... Mit diesem Schreiben liberschickte ich d. Biirger

Wybicki auch eine in franzosischer Sprache abgefasste Schrift

von d. Ende unserer I^evolution und was ohngefahr noch in Polen

fur Hessourcen warcn, um zu unserer lilxistcnz wieder zu gelangen.

„Nachdem diese beiden Burger abgereist, erfuhren wir da-

rauf in drei Wochen. dass d, Biirger Maruszewski in Petrikau und

d. ^urger Zabocki unterwegs in Breslau, wegen eincr aufgefange-

nen Correspondance von Paris aus, von d. preussischen Regierung

arretiert seien. Wir waren alle in d. aiissersten V'erlegenheit. In-

dessen, da in allen meincn Schreiben nichts wider d. franzosische

und hauptsachlich preussische Interesse war, so glaubten vr wohl,

dass d. preussische Regierung uns bei d. noch in Warschau seien-

den russischeri Gouvornement nicht anklagen wiirdn, ais vor wel-

che letzere (sic) tyrannische Behandlung wir am meisten in Angst

waren. Indessen erfubren wir, dass d. Biirger Forestier mit die

Papiere (sic) gliicklich entkommen, sie am gehorigen Ort abgege-

ben: d. beiden aber, Burger Maruszewski u. Zabocki, wegen einem

mit Eifer an ihnen (sic) aus Paris geschriebenen and von d. preus-

sichen Regierung aufgefangenen Brief, wirklich arretiert seien.

Beide wurden baid, nach gehóriger Untersuchung und anerkannter

Unschuld, d. Arrestes entlassen. Indessen schrieb General Giegud

aus Warschau au General Niesioowski nach Dresden, dass er eilen

sollte, nach Berlin zu reisen und d. Minister Caillard von d. Arre-

tierung dieser beiden Biirger zu benachrichtigen, ...(um) ihre Los-

lassung zu bewerkstelligen, welches auch General Niesioowski aufs

eiligste nnd beste erfiillte.

„D. Endpunkt nahete sich, in welchem d. Russen Warschau

an d. Preussen abtreten. Sowohl d. Peldmarschall Suworow, ais

auch d. nach ihm commandirende General Derfelden riethen mir,

mit ihnen zugleich Warschau zu verlas8en, und Ersterer wie mir

Wege an, auf welchen ich in russisehe Dienste treten konnte.

D. oesterreichische Obriste, Maruis du Chasteler, d., um von Sei-

ten d. Kaisers d. Grenzlinie zu bestimmen u. zu regulieren in War-
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schau sich aufhielt, rieth mir am meisten, mich tiir (sic) d. preus-

sichen Regierung zu hiiten, weil er von sicheren Hariden wiisste,

dass man sich an mich, wegen meiner Expedition in Preussen,

zu rchen wUnschte, und besonders d. Antworten, so ich d. Feid-

marschall Suworow auf d. kgl. preussischen Anlclagen wegen von

mir begangener Excesse gegeben, und welche er d. preussischen

Hofe im Originale praesentirt, ahnden wollte. Er rieth mir, in oester-

reichischen Gordon zu gehen, und versicherte mir oesterreichische

Dienste, wie mir auch desshalb ein Schreiben an Erzherzog Carl,

welcher schon dazumal Einfluss iti Militargeschaften haben sollte,

worinnen er meiner sehr gut eingedenk war. Ich berief mich im-

mer auf meine gcrechte Sache und sagte, wenn ich fiir (sic)

d. preussische Regierung fiirchtete, zeigte ich an, dass ich wirk-

lich d. Ueble begangcn, was man mich besclmldigt, und dass ich

dann fiir alle Welt ais ein lasterhafter Mensch anerkannt wiirde...

„D. preussische General Pavrat kam nach Warschau, um we-

gen d. Uebergabe sich mit d. russichen General Derfelden zu be-

sprechen. Ich konnte dazumal noch nicht sehr gut ausgehen. Ich

nahm alle Krafte zusammen und ging zu ihm; sagte ihm, in wel-

cher Lag ich ware. Er war ausserordentlich artig gegen mir (sic)

und versprach, desshalb sogleich an d. Konig zu schreiben. Um
aber meiner Sache noch gewisser zu sein,—besonders, weil d. Ko-

ni^ von Preussen, anstatt nach Endigung unserer Revolution mir

(lurch seine Staaten d. gebetenen Passport zu accordiren, ailen Mi-

litairpersonen befohlen, mir (sic) da, wo sie mich (sic) habhaft

werden konnen, zu arretieren, — schrieb ich an d. General Favrat

beiliegenden Brief, worauf ich sogleich beiliegendeAntwort erhielt.

In kurzer Zeit, schon nachdem d. preussischen Truppen Warschau
ganz besetzt, iibersp.hickte mir d. General Favrat durch d. Major

Tilly d. originelle (sic) Antwort d. Konigs, worinnen mir d. vollige

Schutz in preussischen Staaten versichert wurde.

„Ich ersuchte bald darauf um einen Passport nach Berlin,

um mich personiich dafiir bei d. Konig zu bedanken, und ging d.

19 Februar 1796 von Warschau nach Berlin ab. Mein Abschied

von Warschau hat mir eine besondere Szene gewahrt: wie ich

mich in Wagen setzte, ward ich fast von allen d. vor (sic) ihr

Yaterland gewordenen polnischen lnvaliden umringt, und Alles,

Alles wiinschte mir gliickliche Reise. Dieser Abschied war frei-

lich schmerzhaft, sein Vaterland in so einem ungliicklichen

Umstande (sic) und seine Waffenbriider, alle fiir ihr Yaterland

gewordene Kriippel, am Bettelstab zu sehen. Ich ging iiber Pe-

trikau, wo d. rechtschaffene und menschenfreundliche preussische

General Favrat stand: er gab mir ein Schreiben an Minister Hoym
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nach Breslau iind an General Bischoffwerdor und eins an Obristen

Zastrow, worinnen er mich besonders zum preussischen Dienst

anempfiehlt. In Breslau nahm mich d. Minister Hoym ausserordent-

lich artig auf und sprach mit mir von denen Angelegenheitec Po-

lens, gab mir ebenfalls ein Schreiben an General Hischoffwerder.

„Sowie ich nach Berlin kam, bemiihte ich mich sogleich,

alle meine Briefe an gehorge Orte abzugeben, und ersuchte dabei

d. General Bischoffwerder, mir (sic) dem Konig und der ganzen

koniglichen Familie vorzustellen, welches auch in ein paar Tagen

bewerksteiiigt wurde, und ich praesentirte mich in meiner polni-

sclien Nationaluniform. Ihro Majestat pahm mich ausserordentlich

gnadig auf, sprach sehr viel mit mir von d. polnischen Campagne,

und allemal, wenn ich d. Bhre hatte, ilm zu sehen, sehr vlel und

sehr richtig von d. polnischen Angelegenheit. Ich nahm mir d.

Freilieit, Ihro Majestat unsere jetzige traurige Lag, dass d. polni-

sche Name ganz ausgeloscht sein sollte, vorzustellen, und dass

wir bloss in Ihr unseren Retter sehen, dass schon sogar in War-

schau seine Portraits, mit d. Unterschrift: Fridericus Wilhelmus

rex Poloniae Borussorumue, zu haben sind und schon ganz aus-

gekauft (sic) sind; ich iiberschickte auch ein Exemplar davon d. an-

deren Tag Ihro Majestat durch d. General Bischoffwerder. Sie wa-

ren wirklich bei dieser Unterredung gegen mir (sic) so gnadig zu

sagen: „Sein Sie, lieber General, iiberzeugt, dass ich, wenn es d.

Umstande erlauben, Alles beitragen werde, Ihre Nation glucklich

zu mach en."

„Ich machte mir (sic) sogleich, ais ich nach Berlin ankam

mit d. franzdsischen Minister Caillard und d. Burger Parandier, wie

auch d. Burger La Roche, Letzterer ein geborner Pole, durch d.

Burger Porestier bekannt. Alle nahmen mich sehr freundschaft-

lich auf, und von d. Angenblick nahm ich mir vor, nichts, ja kei-

nen Schritt, in denen Augelegenheiten meines Yaterlandes zu un-

ternehmen, ohne Wissen und WoUen d. Minister Caillards. Ich

schrieb auch desshalb an einige gute Freunde nach Warschau;

rieth ihnen, ja nicht viel zu correspondiren, und ermahnte sie,

nichts wider d. preussische Interesse zu unternehmen und alle

Gemiither vor (sic) selbiges zu stimmen. Ware dieser mein Rath

befolgt, hatte Porestier meinen Ermahungen Gehor gegeben,... so

ware weder d. Burger Forestier in Berlin, noch d. General Giegud,

d. Biirger Solecki und Royer in Warschau arretirt worden...

„Ich hatte in Berlin Gelegenheit, mit allen koniglichen Prin-

zen, wie auch mit Mannern von vielen Einsichten, Sachkenntniss

und Binfluss in d. Staatsangelegenheiten, zu sprechen. Ich stellte

allen fiir, wie sehr d. Wohl d. preussischen Monarchie von d. Exi-
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stenz von Polen abhangt. Sio hatten alie nichts dawider und scho-

ben Alles auf d. politischen Zcitumstande. Mit d. franzosischen

Gesandten Callard aber sprach ich meist aile Tage davon und gab-

ihm nach einer Unterredung... beiliegende Not, welche er ausser-

ordentlich gut aufnahm und sie an d. franzosische Regierung zu

iiberschicken versprach und mir dann d. Antwort zu communi-
cieren.

„Meine Pamiiienangelegenheiten nothigten mich, Berlin zu

verlassen und nach Sachsen zu gehen... D. GeneraJ Bischoffwerder,

gab mir ein Schreiben an d. preussischen Gesandten in Dresden
Baron Broekhausen... Dleser wiirdige Bar. Brockhausen erzeigte

mir alle ersinnliche Ehre und Freundschaft, praesentirte mich d.

Churfiirsten und d. ganzen sachsischen Hof, von welchem ich, so

wie in Berlin, mit alen Ehren und Wiirden aufgenommen und be-

handelt wurde... Ich besuchte d. leipziger Ostermesse und wollte

von da nach Berlin, ais ich erfuhr, dass d. oberwahnten polnischen

Burger von d. preussischen Regierung arretiert worden waren. Ich

hlieb also bei meiner Schwester, d. Obristleutnantin Barner, in

Sachsen und warrete d. Inoculation d. Blattern meiner einzigen

Tochter ab. Von da aus begab ich mich nach Dresden und zu-

letzt nach Leipzig, wo ich meine Frau mit meinem Sohn aus War-
schau kommen Hess; Erstere blieb in Sachsen und etzteren nahm
Ich mit mir nach Prankreich".

Tu urywa si ta zapiska Dbrowskiego, wobec zawodnej cza-

sem pamici jego nie we wszystkich szczegóach cakiem cisa,
lecz prostujca wiele baamutnych, samochwalstwem I.arocha

i kompanii traccych, wiadomoci Chodki. Ryzyko i zasuga
sprowadzenia Dbrowskiego z Warszawy do Parya bezporednio
naley si skromnemu Tremonowi; Larocbe adnego w tern isto-

tnego nie mia udziau, przedstawiony Dbrowskiemu przygodnie

w Berlinie; wyrubowany przez Chodk, Hist. d. leg., I, 108, 112,

118 sq., jako „profond politiue", wanie w zwizku z wypraw
Dbrowskiego, wystpuje on naprawd, w ówczesnej swej korespon-

dencyi, w roli miesznej i dwulicowej, reklamujc si i podszywa-

jc zarazem pod Deputacy i Agency, np. Laroche do Ledóchow-

skiego [wtedy wysaca zwizkowców lwowskich w Berlinie], Dresde,

16 janv. 1796: „arrive dans ces contrees avec une mission expresse,

de la part de quelques-uns de nos compatriotes actuellement re-

unis a Paris, en ualite d'ailleurs d'agent accredite par le dernier

gouvernement de Pologne, conjointement avec mon coUegue Barss,

aupres du gou7ernement de la Republiue franc., et ayant en outre

des connaissances particulieres des principos, intentions, interts,

de merae que de la possibilite de celui-ci pour la restauration de
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notre patrie, et dii <lesir ardetit que le gouvernement libro de

la France a, conjointeinent avec tous ses allies, de faire re-

prendre a la Pologne un rang distingue dans la balance poli-

tique des puissances de TEurope, anime par de si grands motifs

et conduit par des devoirs sl puissants, je vlens inviter Ics pa-

patriotes polonais a une reunioi fraternelle des voeux, des talents

et des moyens pour le salut de la patrie", itp. mydkowanla. —
W Ekstraktach Koresp. Dbrowskiego figuruje pismo. Dziedus«yc-

kiego, Lwów, U maja 1796 (nie dochowane), „opisiij(ce) stan pa-

Iryotów w Galicyi"; musiao ono doj Dbrowskiego ju w Dre-
nie i wiadczy o istniejcym jeszcze wtedy kontakcie tajnym mi-
dzy nim a zwizkowcami galicyjskimi.

Wybicki, Pamitn., 138 sq., opowiada, i, odebrawszy od gen.

Gorzeiiskiego wiadomo, e .,Dbrowski w wielkich by askach
u Suworowa, e, gdyby chcia, byby w tym samym stopniu przyjtym
w wojsku rosyjskiem, ale... jakoby przekada sub niemieck", „pi-

saem (z Tarnowa) do Dbrowskiego, zaklinajc go, aby w adn
sub obc nie wchodzi, e rozpacza jeszcze nie wypada... Znalaz...

sposób Dbrowski pisania do mnie, zarczajc, i w adn obc su-
b nie pójdzie i mej rady czeka bdzie. Ta okoliczno jest wa-
na, gdy pocztkiem si staa legionów 1 póniejszej Dbrowskie-
go sowy". W i^kp. zapiskach Kosseckiego do historyi legionów po-

woana jest ta odpowied Dbrowskiego do Wybickiego, z War-
szawy, 1 listop. 1795: „e czynione sobie propozycye od Moskali

i Prusaków, by wszed do ich suby, odrzuci". Dochoway si
dwie kartki wasnor. Wybickiego |jak si zdaje nakrelone dla

Cypr. Godebskiego i Ksaw. Kosseckiego, okoo 1801.: 1. „Zaraz po

upadku naszym, przebierajc si do Prancyi, pisaem do Dbrow-
skiego, aby w adn nie wchodzi sub etc. Dowód list oryginal-

ny Jego odpowiedzi [1 listop. 1795, j. w.]. Namówiwszy si w Pa-

ryu z Wielhorskim i Barssem, projekt legii podaem, przekona-

ny, e jaki interes naley pokaza wojujcej Prancyi. Legie po-

kazyway obszerny: dezercye i dywersya etc. Proponowaem ua
szefa Wielhorskiego. Nie odpowiedzia Rzd. Za przybyciem Za-

jczka, z jego wiadomoci, oddaem w rce San Gcrode [sic; jest-

to oczywicie Toussaint Guiraudet, wtedy szef sekretaryatu gene-

ralnego ministeryum spr. zagr. przy Delacroix, por. o nim Masson,

Depart. d. aff. etr. i ciekaw wzmiank u Bourrienna, Mem., III,

153] etc. projekt, aby on by szefem. Nie przyjto. Przyjecha D-
browski i Woyczyski. Wiadomo ostatniemu, co Kosseckiemu po-

wie. Odnowiem ten projekt, wymieniajc szefem Dbrowskiego.

Przyjto. Kezolucy mie musisz. Nie nasza propozycya sprawia

browsk o przyjcie, ale listy z Berlina od Caillard posa. Pa-
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randier agenta francuskiego, którzy Dbrowskiego zgodnie zalecali.

Mnie tylko to byo komunikowanem. Tak si zaczo. Z rónych
tu papierów dojdziesz cigu rzeczy. W.". 2. „Uwagi Wybickiego
nad Polakami: Nie moglimy wtenczas, tylko ku francuskiej Rzpltej

nasze kierowa kroki— Tak jak wszystkie narody ani mog, ani

powinny co czyni bez wzgldu na swój interes, ten bowiem jest

ruciem w naturze wszystkich dziaa politycznych, tak i Prancya,

wspierajc Rzplt wosk dlatego, aby si umocni przez ten na-

ród nowy i tym sposobem osabi Austry, projekt formowania
legionów znalaza dogodnym".

Xota dla Caillarda, o której w powyszej swej zapisce

autobiograficznej namienia Dbrowski, og. u Chodki, Hist. d. leg.

I, 115 sq., jako nota nie Dbrowskiego, lecz Wybickiego, posana
przez niego Caillardowi do Berlina za porednictwem („par Ten-

tremise") Porestiera, „en septembre 1795". Jestto niemoliwe, gdy
Caillard przyby do Berlina dopiero 20 padz. 1795; gdyby mu za
t not Wybicki mia da przed jego wyjazdem do Berlina, w Pa-

ryu, to nie potrzebowaby porednictwa Porestiera. Owó nota ta

figuruje w papierach Dbrowskiego, Registre des correspondances

franc., Lettres aux Prancais, z podpisem Dbrowskiego, jako Not
que le gen.-lieut. Dbrowski a envoyee au cit. Caillard, ambass. de

la Republ. franc. aupres de la cour de Berlin, par le cit. Porestier,

en septembre [jestto widocznie lapsus calami, zamiast zwykle wte-

dy uywanego skrótu „IX-bre", t. j. nie dziewity miesic roku,

wrzesie, lecz novembre; zgadzaoby si to zarówno z dat 1 listop.

powyszego listu Dbrowskiego do Wybickiego, posanego przez Pore-

stiera, jakote ze wieem przybyciem Caillarda do Berlina] 1795

et qu'il a remise lui-meme audit ambassadeur a la fin de mars de

Tannee 1796. Pomidzy tekstem tej noty Dbrowskiego z li-

stopada 1795 a jej tekstem u Chodki, j. w., jest szereg odmian:

§ 2: „manifeste en Posnanie" (Dbrowski), zamiast „declare a Po-

sen" (rzekomy Wybicki—Chodko); § 5: „la Proridence", zamiast

„le destin"; gównie za w § 7 in flne: „une ou plusieurs personnes

qui ont la contlance de la nation, pour les envoyer avec ces points

a Paris, afin de donner la-dessus les eclaircissements necessaires",

zamiast „personnes jouissant de la confiance" (bez wzmianki, e
maj przyby z kraju, co wyraao intency wybierajcego si
w drog Dbrowskiego, lecz nie byo w duchu Larocha ani depu-

tacyjnym).

(Str. 123 sq.). Prusy w Warszawie: Buxh6vden do Suworowa
Warsz., 9 stycz. 1796: „Posljedowawszaja wo wadjenji peremjena

czto jest' czuwstwitelna narodu, to nietokmo iz sów znatnejsza-

wo dworjanstwa zakljuczit' mono, no dae siewo dnja, pri wstup-

Napoleon a Polska. I. 17.



258

lenji prusskich wojsk w Warszawu, wo mnoestwje sohrawszawosja

naroda wes'ma primjeczatelno byo soalenje w kadom, i kogda
karauy naszi poszli so swoich postów, to drugije nie mogli pre-

odoijet' duszewnych czuwstwij i widimy byli sliozy. Toliko naczal-

stwowanje Waszewo Sijatelstwa zdjes' i dobrodusznoje so wsjakim
cbraszczenje wozymjeo priwjazannosti w sich Ijudjach k naszemu
prawi enj u".

William Barre [Anglik z wychodców hugonockch, suy
disiesi lat w marynarce rosyjskiej, skd dosta si do posa
franc. w Kopenhadze, Grouvella, i przez niego 1795 posany z mi-

sy tajn do Warszawy; póaiej wtar si na jednego z sekretarzy,

nawet chwilowo na secretaire particuiier, przy Bonapartem we
Woszech 1797; by zapewne jednoczenie szpiegiem angielskim

i rosyjskim; wróciwszy do Anglii, ogosi szereg pamfletów prze-

ciw Napoleonowi: History of the french consulate under Napoleon
Buonaparte, The rise, progress, decline and fali of Buonaparte
(2 t., 1804—5; std wiele czerpa gen. Jung w swej tendencyjnej

ankiecie przeciwnapoleoskiej, Bonaparte et son temps (1881);

por. LandrieuK, Mem., I (1893), 6] do Delacroix, Vars., 13 janv. 1796:

„Bnfin les Prussiens sont possesseurs de Varsovie; ii y sont entre

le 9, apres avoir differ leur arrivee assez longtemps... 11 est re-

maruable d'observer, combien, en depit de la cruelle journee de

Praga, Tanimosite et la haine des Polonais sont plus vives contr
les Prussiens que contr les Russes... II me sambie neanmoins qu'ils

seront meilleurs amis a Tayenir. Les Polonais sont accoutumes
a §tre traites durement, et les Prussiens mettent tous leurs efforts

a acuerir leur amitie... Les Russes 8'en vont a contre-coeur et

font sentir aux Prussiens qu'ils sont chasses par eux", 9, 13, 26

mars: „les Prussiens se conduisent assez bien, cependant on n'tin-

tend a Varsovie que des plaintes. Les Russes volaient de Targent

et le depensaient. Les Prussiens sont pauvres; et le Varsovien

preferait les premiers, quoique voleurs. IjCS denrees sont extre-

mement cheres et plus meme que dans le temps oii les Russes

ótaient ici. On amenait autrefois des boeufs de PUkraine et des

autres provinces garnies du cordon russe. On en a defendu Vex-

portation, et rarement ii nous [widocznie Barre posikowa si
w Warszawie informatorem Polakiem] en arriye furtivement. Les

Autrichiens les arrStent de meme, ...ils ne laissent pas non plus

passer le ble qui vient de la Russie... Les Polonais sont toujours

avides de nouvelles qui peuvent flatter Tespoir d'une palingenesie,

Ils sentent leur existence en depit de leur non-existence. Cest
dans les victoires et dans les progres des armes francaises qu'ils
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ont la plus grand confiarice", 19, 24 mai 1796. Por. Skakowski,

O kokard, 49 sq., 184.

Austr. Zivlllandeskommi8sar Ant. v. Baum do Thuguta, Lublin,

4 Feber 1796: „Schon sind d. zwischen Bug und d. Weichsel gelegenen

Bezirke von d. Russen, d. von Warschau und dortiger Gegend aus

ihren Zug in d. neu gehuldigten Anteil von Litthauen nahmen,

zur grossten Zufriedcnheit d. Insassen geraumt; denn, d. strengen

Befehle d. Generals Buxhovden ungeachtet, haben d. Kosaken durch

Raubereien, d. regulSren Truppen aber durch d. fast unerschwing-

iiche Zahl von Yorspannsfuhren, dieses, durch zwei volle Jahre

geplagte Land bel ihrem Abzug noch sehr mitgenommen. D. durch

unsere Truppen besetzten Landstrecken frohlocken iiber d. Abzug
d. Russen. Jedermann schatzt sich nun seines Eigenthums sicher

und man sieht an mehrcren Orten theils eingegraben verborgene

Gelder und Bffecten hervorbringen, weil nun keine gewaltsame

Pliinderung mehr zu befiirchten sel.

„Bloss d. Stadt Warschau hat ihre ehemallge russische gegen

d. preussische Garnison ausserst ungern vertauscht, weil d. russi-

schen Stabspartheien und Oberoffiziere durch ihre Sucht zu glan-

zen d. Burger vielen Yerdlenst verschafften und weil wahrend

ihrer Landesverwaltung dort d. Zusammenfluss vom Gelde war,

d. nun fiir itzt aufgehórt hat. Nach Anzeige d. von hier aus

vorwarts in d. neuen Besitzungen und nach Warschau detachirt

gewesenen Beamten, ist d. Unzufriedenhcit d. Warschauer Bur-

ger iiber alle Beschreibung. Haus fiir Haus und Burger fiir Burger

jammert iiber d. Schicksal, seine Wohnstadt vom hochsten Gipfel

d. Ueberflusses itzt in einen durch neue Granzen und ene neue

Yerfassung ausserst beschrankten Zustand gestiirzt und in dlesem

d. ganzlichen Verfall ausgeliefert vorauszusehen.

„Zwar hat man gleich nach d. Einmarsche der Preussen

d. Sag verbreitet, dass S. M. d. Konig sowohl d. Stadt, ais d.

neu iibernommenen Landschaften einen dreijahrlgen Steuer-

nachlass bewilligen werde; alleia desem widerspricht nun d. von

d. Warschauer Schatzcommssion unterm 30. Janner erlassene

Kreisschreiben, vermog welchem bloss von d. mit erstem Janner

falligen Rat. d. Termin bis 15. Hornung (luty) verlangert, aber

keine Steuer nachgesehen wird.

„Von d. Unzufriedenheit d. Warschauer dienen d. d,

preussischen Truppen bezeigte wenige Achtung, d. Benehmen beim

Anschlagen d. preussischen Wappen und mehrere andere Palle

zum untriiglichen Beweise. Gleich beim Einmarsch d, Preussen

in Warschau haben mehrere' Einwohner sich gegen d. Soldaten

ungebtihrlich betragen, so zwar, dass sich General Favrat gezwun-
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gen sah, offentlich durch d. Zeitung kund zu machen: maii mochte

d. Truppen S. M. d. Konigs mit mehrerer Achtung bege-

gnen, widrigens jeder dieses Gebot Uebertretende uniiachsichtlich

wiirde bestraft werden. Beim Anschlagan d. Adler hat man einige

bestellte Burger aus d. Pobel mit hitzigen Getranken berauscht

und d. Warschauer Zeitung erwahnt, wie selbe d. unter Pauken-

und Trompetenschalle, von Seiten d. Preussen ertonten Ausrufe:

Es lebe d. Konig! nachgerufcn. Privatnachrichten hingegen ver-

sichern, dass auf wiederholtes Ausrufen d. Pobel dennoch ge-

scbwiegen und erst nach vielen dringenden Zureden diese Worte
nachgeschrieen habe.

„D. preussische Interimaladministration in Warschau besteht

meistens aus Beamten von der westpreussichen Kammer von For-

don. Nach ihrem eigenen Gestandnisse fallt ihnen der Kontrast

zwischen d. Einmarsch unserer Truppen nach Krakau und jener

d. Preussen nach Warschau sehr auf, da d. Unsrigen von allen

Ziinften mit Beleuchtungen d. Stadt nnd Preudenfesten, d. ihri-

gen hingegen in Warschau mit Stillschweigen empfangen wurden.

D. Preussen sind desshalb sehr obachtsam, sie verdoppeln zur

Nachtszeit d. Wachtposten und erwahnen, dass ihnen d. zwischen

d. Warschauern und d. Russen 1794 vorgefallene Aprilszene noch

im frischen Andenken sei.

,D. Ausrelssen d. Warschauer Garnison ist ausserorden-

tlich stark; es ist diesfalls ein konigliches Rdict erschlenen,

welches Deserteursverhehler und Desertionsbeforderer mit d. To-

desstrafe bedrohet, indem man argwohnte, d. Biirgerschaft red
d. Soldaten zum Ueberlaufen auf. .

„Auch sind viele Lebensmittel im Prelse liber d. Maassen
gestiegen. Man zahlt itzt in Warschau d. ieichte Pfund Rind-

fleisch (22/4 Loth unseres Gewichts) mit 8 Kreuzern, weil d.

Zutrieb durch d. neuen Grenzeu gesperrt und d. Vorrath an

Schlachtvleh in jenen Gegenden durch d. Russen aufgezehrt wor-

den. Aus allem diesen lasst sich nun schliessen, dass d. Stadt

Warschau mit ihrem itzigen Schicksale nichts weniger ais zufrie-

den sein konne...".

Do Warszawy wkroczyy 9 stycz. 1796 i dni nastpnych dwa
pruskie puki jazdy, 7. huzarów I^ohler, 12. dragonów Bieberstein.

i cztery piesze muszkieterskie i grenadyerskie, 8. Ruits, BI. Lat-

torf, 42. Ploetz, 46. Thile, oraz kompania artyleryi konnej; stano-

wiy oni odtd, z drobnemi zmianami, garnizon warszawski, w li-

czbie 11.200 ludzi; cae miasto liczyo wówczas niespena 64.000

mieszkaców; gubernatorem Warszawy zosta genera-porucznik

Kohler, a komendantem genera-major Ruits.



261

Tremo: Chodko, Hist. d. leg., I; akt nadania przez Stanisa-

wa- Augusta gruntu w Ujazdowie kuchmistrzowi swemu, ojcu Blja-

sza, Jakóbowi Tremo i onie jego Concordii, 20 maja 1780; cha-

rakterystyczna zapiska Eliasza Tremona o rewolucyi warszawskiej

1794: „le corps dont je faisais partie, se rendit au chateau pour

emmener Ja gard du roi avec les canons et se poster de manier
a couvrir le chateau et a lui couper toute communication avec les

Russes. Le roi, prevenu de ce qui se passait, descendit precipi-

tamment et, s'avancant vers ses gardes, leur adressa ainsi la parole:

„amis, voici le moment, ou vous donnerez des preuves de Tamour
et de la fidelite que vous devez a votre roi, a votre pere, ni de

longtemps n'envisagea d'autre bonh^^ur que celui de la Nation".

Ces mots, prononces d'un ton ferm et seduisant, produisirent leur

effet. Le soldat s'ecria d'une voix unanime: „Sire, noiis mourrons
plutót que de vous abandonner". Le roi les remercia d'un air

affable et se retira, satisfait d'avoir si bien reussi. Nous saisissons ce

moment et nous disons aux soldats: „freres et compatriotes, enten-

dez-vous ces cris, ces plaintes douloureuses qui percent Tepaisseur

de ces mura; ce sont les cris de vos concitoyens, de vo8 freres

d'armes qui combattent pour la patrie, pour la liberte; ce sont les

plaintes des femmes, des vieillards qui peut-etre en ce moment tom-

bent avec leurs defenseurs sous le glaive de la tyrannie! Et vous

pourriez attendre de sang froid Tinstant ou vos ennemis Iriom-

phants, couverts du sang de vos freres, viendraient egorger le roi,

vous, et tout ce qui aurait pu eciapper a leur furie!" II n'en fal-

lait pas d'avantage. . D'un commun accord on s'ecrie; „courons

venger nos freres et sauver la patriel" Mais Tintrigue, toujours

prete a epier nos projets, reparut bientót avec le roi. Yoyant la

gard sortir, ii changea aussitOt de dessein sans se deconcerter, et

s'armant d'une noble audace, ii demanda avec empressement qu'on

lui selle un cheval: „...la ou sont ses enfants — dt-il ^ le pere n'y

doit-il pas §tre?'- ...Re\enus de la surprise nous lui repondlmes

en dissimulant: „Sire, votre ele et votre patriotisme vous cachent

Tetendue du danger.. Nous connaissons trop le prix de votre per-

sonne, nous vous conjurons de rester...". II fit encore quelques

vaines instances, mais enfin ii ceda, en disant „qu'il ne connaissait

d'autre volonte que celle de la Nation". Alors nous reunimes tous

nos efforts contr les Russes... Le roi manda sur le champ le ci-

toyen Zakrzewski... Zakrzewski sortit, suivi de quelques suppOts

de la cour qui crierent: „Vive le prósident Zakrzewski". Le peuple,

toujours confiant, toujours facile a emouvolr, etranger aux ma-
chinations de Tintrigue et par consequent a Tart de s'en garantir,

se reunit a eux et les conduisit en triomphe a rilOtel de ville ou
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ii fut elu president par acciamation. Le roi se servit du meme
expedient pour faire nommer commandant de la ville le gen. Mo-

kronowski, de Tattachement duuel ii ne pouvait douter, puisue ce

genera avail, epouse sg, nlece. On nomma de suit le pouvoir exe-

cutif provisoire. Le iendemain la jeunesse polonaise se rassembla

et ('onvint de former uue Societe fraternelle qui aurait pour objet

de yeiller aux affalres, d'eclairer le peuple, de travailler a des

projets salutaires, de les presenter au gouvernenient... Les intri-

gants... ne voient plus d'autres moyens pour desunir les \Tais pa-

triotes, que de leurs tendre des pieges individuellement. Celui

quMIs choisirent pour premier victime de leurs machinations cri-

mineJles, fut le citoyen Kiiski. Cetait un honinie du peuple, qui...

sans avoir beaucoup de lumieres, possedait cependant ces uaiites

naturelles ui obtiennent toujours un empire certain sur ta multi-

tude; ii avait de Torgaue, etait assez bon orateur et avait surtout

ce courage et cette intrepdite, sl rares et si necessaires dans les

conjonctures difficiles... 11 ótait de notre Societe. Nos ennemis,

c'est-a-dire le parti de la cour, le regarderent comme tres propre

a en faire, sans qu'il le soupconnat, rinstninicnt, de leurs perfidies.

Sous le mat^ue du patriotisnie il^> eniployerent tous les moyens
de sedurtion pour le corrompre. 11 n'est sorte de caresse qu'on ne

lui prodiguat pour flatter, pour exaltpr 'amour propre de cette ame
franchc, mais sans experience. On lui donna tour a tour les nonis

de Chef de la jeunesse, d'Appul du i)euple, et bientót ii se per-

suada qu'il etait Tun et Tautre. A pres ravo1r ainsi prepare, ..ii

fut introduit :i la cour La soeur du roi s'empressa de le recpvoir

et le combla de politesses... Mme Stankiewicz, maitresse du prince

chambellan, frere du roi, fut destineo a lui porter la derniere at-

teinte. On ne pourait niieuK choisir. Sans etre belle, cette femme
n'en etait i)as moins dangcreuse; habile a se plier a tous les )na-

neges, elle trouva le moment favorable pour parlcr au susdit I\i-

liski elle ne lui cacba point rinclination (iu'avaient fait naltre en

elie ses vertus et son jiatriotisme; elle s'avoua prete a lui sacri-

fier jusqu'a 1'attachement du frere du roi... Le meilleur des

epoux et des peres de\ int Tamant de la plus perfide des femraes...

Les patriotes mirent tout en oeu\re pour le desabuser... mais ii

etait trop tard: et si Tintrigue ne le rendit pas criminel comme
homme priv, elle le rendit comme homme public incapable de ser-

vir la Patrie, en lui faisant perdre Testime et la confiance du

peuple..." Rzecz ciekawa, e Dbrowski najpoufniejsz korespon-

dency z Tremonem prowadzi w jzyku niemieckim, ob. niej, t. IL

(Str. 12i sq.). Dbrowski w Berlinie: pierwotnie myla za-

pewne o wyjedzie do Drezna, jak wskazuje dany mu list rko-



263

men^lacyjny Stansawa-Augusta do Fryderyka-Augusta, Yars.,

19 dec. 1794; proba Dbrowskiego do ministeryum pruskiego,

Warsch., 25 Dez. 1794, o wolny przejazd przez Prusy do Saksonii;

lecz, mimo wstawiennictwa Suworowa, nie móg uzyska paszportu;

por. Dbrowski, Pamitn. (1864), 22 s.—Buxliovden do Dbrowskie-

go, Warsz., 24 Augusta 1795 (cay wasnor. a niezgorsz polszczy-

zn). Dbrowski do gen.-lejtn. Favrata, Warsch., 8 Jan. 1796: „Ob-

gleich einige gegen mich angebrachte Beschwerden und d. desshalb

auf mich geworfene Ungnade Ihr. Maj. d. Konigs von Preussen mich

etwas schiichtern machen sollte, so muntert mich auf d. andren

Seite d. so bekannte Gerechtigkeitsliebe Ihr. Maj. d. Konigs auf,

sowohl meiner Unschuld, ais auch meiner Ehre Gehór zu gebeu,

und... schmeichle ich mir, d. gnadigste Erlaubniss zu erhalten,

mich Ihro Maj. personlich in Berlin darzustellen". Favrat do Db-
rowskiego, Warsch., 9 Jan. 1796, zapewnia go ^dass ganz ruhig hie

bleiben kónnen". Wyjazd Dbrowskiego z Warszawy 19 lut.; donie-

sienia Parandiera, Beri., 13, 20 fevr., 20 mars; Caillarda, 12, !3, 19

mars; audyencya Dbrowskiego i zalubiny Ant. Radziwia z Luiz
Hohenzollern, 17 mar. 1796, por. M. Radziwi, Ost. wojewodzina

wil. (1892), 44 s.; Louise Radziwi, Quarante cinq annes de ma
vie (1911), 96 sq.; Chodko, Hist. d. leg.. 130 sq., roi si od b-
dów, np. pomieszany Micha i Antoni Radziwi, mowa o areszto-

waniach warszawskich (z maja) „quelques jours avant la celebra-

tion dli mariage" (t. j. z marca). Projekt przekadany przez Db-
rowskiego Fryderykowi-Wilhelmowi II, og. u Chodki, 1, 339 sq.^

jako Memoire; w papierach Dbrowskiego, Registre, nosi tytu: Pro-

jet que le lieut.-gen. Dbrowski a presente au cabinet de Berlin en

1796 et dont l a parle avec le roi de Prusse.

(Str. 125 sq.). Polacy a armia pruska: Courbiere, Gesch. d.

brand.-preuss. Heeresverfassung (1852); Schuster-Franke, Gesch. d.

sachs. Armee (1885); Dziengel-Schoning, Gesch. d. kgl. 2. Uhlan.-

Regim. (1858); Ravenstein, Gesch. d. kgl. preuss. 2. Kiirassierregim.

Konigin (184J); Himburg, Stammliste d. kgl. preuss-. Armee (Beri.

1793); Cantonwesen, Rekruten-Transporte, Deserteure in Sfldpreu-

ssen 1796 sq.—Kapitulacya rotmistrzów Jana Rybiskiego i Jana

Jaskoleckiego, Berlin, 30 Sept. 1675, o dostarczenie W. kurfirstowi

Fryderykowi-Wilhelmowi dwóch kompanii polskich towarzyszów,

jako „S. Churf. Durchl. polnische Leibgwardire", po 100 ludzi ka-
da; rozwizane jednak przez kurfirsta ju 23 maja 1676, wobec

protestu Hzpltej. Fryderyk 11 do ks. Leop. Dessauskiego, 12 Marz

1741, o organizacyi 6 szwadronów uanów polskich, wzmocnionych

1742 do 10 szwadronów, reorganizowanych na puk uaski Natz-

mer. - Bosniacken-Corps, ze szczególn t nazw dla uniknicia
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nowego protestu Rzpltej, zoony z Polaków i Tatarów polskich,

utworzony 1745, po raz pierwszy wprowadzi lanc do armii pru-

skiej. Odezwy werbownicze Fryderyka II „zu d. edlen polnischen

Nation... alte Tapferkeit d. Herren Polen", 1761. Wtedy, za wo.in>

Siedmioletniej, dowodzi tymi t. zw. Boniakami major Grabowski,

ród oficerów byli Downarowicz, Hylzen, Gorzkowski, Górecki,

Konarski, Roszkowski, Wysocki, ychliski i i.; szefem zosta na-

stpnie Lossow, któremu Fryderyk poleca 1772 zwerbowanie jeszcze

1200 Polaków, co dokonano podczas pierwszego podziau 1772-3.

Za wojny sukcesyjnej bawarskiej wstpio tu sporo nowych ofice-

rów polskich, Kurnatowski, Lutomski, Ossowski i i. Zreorganizo-

wany ten korpus rozkazem Fryderyka-Wilhelma II, 1788, na [^o-

sniacken-Kegiment, pod pukown. Giintherem; suyli tu wtedy ofi-

cerowie Bronikowski, Kurnatowski, Loelhoeffel, Piasecki, Radosz-

kowski, Sierakowski. Wilczewski i in.; strój oficerski kontusz pon-

sowy ze srebrnem wyszyciem i takiemi guzikami, lanca biaa la-

kierowana. O uyciu tego puku przeciw powstaniu Kociuszki,

strzelaniu na wiwat (Yictoria-Schiessen) z powodu Maciejowic,

itp., Dziengiel, j. w. 138, 160; jak wida z ranglisty 1793, 4, 5,

wci peno tu wtedy bj-^o Polaków. Puk ten 1795 liczy 1600 lu-

dzi w 10 szwadronach; w czasie bytnoci Dbrowskiego w Berlinie,

1796, rozoony by nad kordonem rosyjskim od Niemna pod Grod-

nem a do Buga, ze sztabem w Tykocinie.—O werbowaniu korpusu

Tatarów litewskich i prowadzonych w tej mierze rokowaniach

z pukown. polskim Januszem Murz Baranowskim, raport nadpre-

zydenta Schroettera do króla Kónigsb., 18 Sept. 1795; rozkaz

gabinetowy Fryderyka-Wilhelma II, ustanawiajcy puk tatarski,

szefostwa Baranowskiego, 20 Nov. 1795.— Hoym do Oberkriegscol-

legium, 16 Jan.; rozkaz gabin. królewski 25 Jan. 1796, o werbunku
ubogiej szlachty zagonowej polskiej do strzelców konnych i huza-

rów. Por. z tem zastanawiajce doniesienie Parandiera, Beri., 4 oct.

1796, wic dawno po wyjedzie Dbrowskiego: „le pce Radziwi
doit soumettre dans peu au roi le projel d'etablissement des le-

gions polonaises composees des militaires, qui, par suit du der-

nier purtage, sont dans la raisere. Cette mesure pourrait etre con-

traire aux interets de la Republique". Zreszt o tych sprawach

wojskowych polsko-pruskich ob. blisze szczegóy niej, ))od 1806,

w ks. trzecie].

(Str. 126). Aresztowania warszawskie, maj 1796, Sbornik, XVI;

Askenazy, ukasiski, I, 191, 379; Dbrowski do Parandiera, Dres-

de, 24 juin 1796, Chodko 348 sq. (z bdami, np. „Mardonius" za-

miast Musonius). Elgin do Grenvilia, Berlin, 25 May: „seyeral per-

sons have been arrested and brought to Spandau on suspicion of
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haviiig formed a plot for a rebellion in the Polish provinces. Pa-

pers have beeu found upon them, by which it appears, that an

insurrection was preparing in the Russian, Austrian and Russian

parts of Poland and that it was concerted at Paris and at Con-

stantinople. At the same time information is received here hy the

way of Denmark, that France... has it in view to insist on the re-

stitution of the Polish provinces and on their independence";

28 May: „a conspiracy had been discovered in the Polish provin-

ces belonging to Russia. These provinces, though quiet, are by no

rneans in a settled state. The taking of t!he oath of aliegiance,

which was expected in this month, is deferred tiil some time in

July, and it seems undecided, whetber the King will attend this

ceremony at Warsaw or not... I have jreason to believe that the

French government was accessory to the discovery of the conspi-

racy... The persons concerned werepointed out,andmany circumstan-

ces of the transaction previously communicated by the French Mi-

nister, and in particnlar notice was given of some immateriai

correspondence with France, which was accordingly found [jeeli is-

totnie zaszia tego rodzaju niecna perfidya z Parya, której ladu brak

w aktach paryskiego ministeryum spr. zagr., to napewno nie uczestni-

czyli w tern Calllard ani Parandier; tu wanie, w zwizku z ja-k poktn interwency póurzdow parysk, mógby tkwi ma-
chiawelizm fakcyjny polski]. The French government has naturally

taken much credit to itself for this proceeding, and what is soiiie-

what sngular, it is considered here as an act of friendship against

Russia; whereas, I understand, there is in fact no doubt, that it

was a principal object with the conspirators to transfer the Prus-

sian acuisitions to the Russians, and of course it came to be the

direct interest of France to stop the erecution of the plan; espe-

cially as it is their system to prevent partial insurrections under

circumstances, when they can derive no immediate benefit from

it.": 31 May: „the intended revolt in Poland,... as it would appear,

was concerted with a genera plan of insurrection throughout all

the Polish provinces... (cypher) the Turkish Minister now in Lon-

don and the persons about him are engaged in the corresponden-

ce, relative to the genera plan of insurrection in Poland, which

is carrying on in regard to these mattcrs at Constantinople, Ve-

nice, Leipzig, Stockholm and at Paris"; 22 June: „His Majesly is

still in the intention of visiting the Polish provinces... soon after

the inauguration. This ceremony... had been deferred for the 6 Ju-

ly. At the same time very serious apprehensions are entertained

here of tumults breaking out on that occasion, and it has been

judged necessary to keep a very larga proportion of the Prussian
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army, not less thaii 110.000 men, accordlng to courit Hangwitz'

account, on that frontier to maintaln tranuillity. Indeed, letters,

which I have lately recelved from Warsaw, coincide with the im-

presslon entertained here of the serious natur of the late conspi-

racy, of the genera discontent which prevais, and above all, of

the yiolent ferment which the recent successes of the Prench ha-

ve raised throughout the country".

Z nadzwyczaj ciekawemi, najtajniejszemi pomysami polskie-

mi, skierowaneml przeciw Prusom, nosi si równoczenie, pod

adresem Anglii, ba\s^cy wtedy w Berlinie pose amerykaski
Gouv. Morris, Diaries and letters, U (1888), 191, Morris do Grea-

vi!la, Beri., 5 August 1796: „The plan I contemplated for reducing

Prussia, was to erect a new, but hereditary kingdom of Poland,

with a constitution as free and cnergetic, as the mora state of

the people may admt: such kingdom to consist of the country ce-

ded by the last partition to Austria and the whole of the Prus-

sian acuisitiojis, together with Prussian Silesia, a corner of Lo-

wer Lusatia, the New Marche and that of Pomerania lying east

of the Oder. 1 have no uestion but that two hundred thousand

Austrian and Russian troops would speedily have effected ths,

with the aid of Kociuszko".

(Str. 127). Wyjazd Dbrowskiego do Francyi: Dbrowski do

Caillarda, Leipz.. 12 aoiit; Caillurd do Dbrowskiego, Beri., 13; Paran-

dier do DeIacroix, IJcrl., 16: poleca Dbrowskiego i jego projekt

stworzenia legionu polskiego przy rzdzie holendersko-batawskim,

chociaby dla zabieenia szkodliwej, bo nieskutecznej, nowej in-

surekcyi polskiej w kraju: Dbrowski do Parandiera, Leipz., 29

[u Chodki, I, 352. to pismo mylnie podane z flat .30 1 jako adre-

sowane do Laroclia]: do Caillarda, 29 aout, Cassel, 5 sept. 1796.—

W pisanem -na danie Kosseckiego, okoo 1801, zawierajcem spo-

ro interesujcych przyczynków, lecz skro tendencyjnem, bezwzgld-

nie dla Dbrowskiego wrogiem, std czsto baamutnem. Tableau

histor. des legions polonaises en Italie par le capit. Tomaszewski

[kapitan grenadyerów 1. batal. legii pierwszej, wyszed za urlopem

Dbrowskiego 2 maja 1801, wstpi potem kapitanem do puku 3.

piechoty galic-franc. zgin pod Moajskiem, wrze. 1812], cay
ten okres pocztkowy prz*edstawiony w krzywdzcem Dbrowskie-

go wietle: „le gen. Dbrowski... favorise par mme ZCyberg-Plater

wdzna?) et mr. ^fedóchowski?),— passa par Berlin, oii ii fit la cour

au roi... ii partit pour Dresde, 11 y trouva beaucoup de refugit'S

polonais dont la plupart se mefiaient de lui... ii ne s'en deconcer-

ta pas neanmoins et tachait par tous les moyens de s'associer

dans les clubs patriotiues; rinconvenance fut poussee quelquofois
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jusciu'a des sarcasmes et plusieurs differends amers, Taffaire avec

G(iedroy)... Enfin ii parvint a gagner le cte P(otocki?) et

son parti et resolut d'entreprendre le voyage de Paris: ledit parti,

le seconda et lui en Indiua ies moyens... la fortun le favo-

rlsa et lui fit trouver a Tarmee francaise le gen. Kleber

son mi d'ancienne connaissance qui Tayait eonnu dans la campa-

gne de Bavlere".—Zasiek Czartoryskiego: Dbrowski do A. K. Czar-

toryskiego, gen. z. p., uartier genera de Milan, 1 mars 180S: zwra-

ca z serdecznem podzikowaniem „Ies 100 ducats de Hollande de

Tabbe Kociakowski en 1796, prlant de remettre au commlssaire

de la presente, mr. Carl Lessel de Varsovie, le bianc-seing ue
(cette somme) representait et que je Lui avais envoye de Leipzig

a Carlsbad par uii courrier charge de cette expedition''.

Zapiska wasnor. Dbrowskiego: „D. 28 August 1796. ais an

d. Tage, wo ich d. Schlachl bei Warschau 1794 gewann, gaben mir

einige lelpziger Gelehrte und d. sich allda befundenen Polen eine

grosse Fet. D. 2 September verliess ich Leipzig und traf d. 5 in

Cassei oin. D. 30 September traf ich in Paris ein. D. 11 Novem-

ber yerliess ich Paris. D. 16 November war ich in Basel; d. 2 De-

zember in Mailand".

(Str. 128). Dbrowski wród armii francuskiej: Dbrowski do

ony, Dusseldorf. 16 Sept.: ich bin mit unserem lieben Pan Jan

wohl und gliicklich in Dusseldorf, wo eine franzosische Garnison

stehl, eingetroffon und morgen \^erden wir Jourdan sehen: ich bin

hier mit allen militairischen Ehren aufgenommen worden"; do Jour-

dana, lionn. 18 sept. [przy minucie tego listu dopisek: „en repon-

se de colle-ci arriva son adjudant-genral qui vint au nom du ge-

nera en chef inviter le gen. Dbrowski de se rendre aupres de

lui. offrant do Taccompagner jusqu'a Cologne, pour se rendre

a Diith, quartier genera <le Parmee de Sambre-et Meuse"]. O ów-

czesnej sytuacyi armii Sambre-ot Meuse, sierpie-wrze. 1796,

Jourdan, Mem. sur la camp. de 1796 (1818), 314 8q.; charakterysty-

ka ówczesnych jej generaów, Chuquet, Etudes d'hist., III (1911),

115 sq.

Kleber:" o subie jego austryackiej day si stwierdzi

wedle wiedeskiego Kriegsarch., Zettelkatal., Standestab., szczegóy

nastpujce: „Kleber Jean-Baptiste, ans Strasburg im Elsass geburtig,

24 Jahr alt. cathol., ledig, ohne Profession, d. U Octob. 1777,

ais Privat-Cadet assentirt, auf 6 Jahr qua ex propriis und neu an-

hero d. 19 Nov. 1777 von d. ijeib-Compagnie transferirf: do austr.

38. puku piechoty [puk walloski, werbowany w Niderlandach,

wtedy, 1777, konsystujcy w Mons i Luxemburgu, od 1773 pod pu-

kownikiem Janem Ruttantem, 1774 imienia Kannitz-Rictberg. od-
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by kampani 1778, po 1794 kompletowany rekrutem galicyjskim,

od 1802 stale z Krakowa i Kielc]; „1778 mit Beibehaitung d. Leibes-

montur zu Fahnricj, 1 Apr. 1779 zu Unterlieuteiiant avancirt, hat

keincn Euipierungsbetrag empfangen, 1784 ais beurlaubt zu

Strassburg, 22 Febr. 1785 uittiert". Kleber zamodu ze Strasburga

dosta! si do szkoy wojskowej w Monachium, gdzie, poznawszy
si z gen. Ivaunitziem, s^^nem kanclerza, umieszczony by przez

niego w jego puku, skd jednak, nie mogc jako nieszlachcic wy-
szych dosuy si stopni, urlopowa si, potem dymisyonowa
j. w.: por. Ernouf, Le gen. Kleber (1867), 4 sq. Nastrcza si przy-

puszczenie, czy nie czyni stara o przejcie do suby saskiej,

gdy ostatecznie tylko tym sposobem móg blisz z Dbrowskim
zawrze znajomo. Do armii francuskiej wstpi dopiero 1792

ochotnikiem, jako prosty grenadyer, awansujc raptownie; dalsze

nim dane bogr., Baguenier-Desormaux, Kleber en Yendee, 1793-4

(1907). W rkp. zapiskach Kosseckiego znajduje si uwaga: „Iileber,

równie jak g. IDbrowski, znal| si z sob od modych lat swoich,

suyli razem i bodaj czy nie w jednym regimencie w Saksonii;

rozczeni kaden w inn stron, w innym stanie, syszeli o sobie

zobopólnie z czynów swoich: nie widzc si, szanowali si; atwo
zatem wystawi mona spotkanie si w obcym kraju, po dugiem
niewidzeniu si, dawno znanych od modoci przyjació... Co si ty-

cze (Klebera) ofiary dla kraju naszego [list jego do Dbrowskiego,

2 dec. 1796, j. n., t. IIJ, bya szczera, bo nietylko w osobie jego,...

ale w osobie z jego najwikszych przyjació, zmarego w Nice g-a
Championneta i g-ia Jouberta; nieraz z ust ich syszaem: „tu ge-

neraem, w Polsce grenadyerem by bym chcia, by mci si nad

tyrany, co gnbi wolno".
Rossee, 1745 — 1832, zosta sekretarzem Conseil d'Anciens

8 fevr. a prezydentem 21 nov. 1797, stay sprawy polskiej przyja-

d . por. Barss do Wybickiego, 5 grudnia 1797, Listy znakomit.

Polaków, wyja. hist. egion. poisk. (1831), U; Dictionn. d. parle-

ment. franc., V (1891), 196.

(Str. 129 sq.). Akces elektora Fryderyka-Augusta, u wraz

z nim i pozostaych ksit saskich, do berliskiego traktatu

5 sierp., o neutralni ci i demarkacyi, prusko-francuskiego, Berlin,

29 nov. 1796, Clerc, Rec. d. traites de la France, I (1864). 279,

311 sq., by pierwszym formalnym aktem zblienia si do Francyi

rewolucyinej ze strony przyszego, z rki napoleoskiej, ksicia
warszawskiego,

Irlandya liczya wtedy okoo 4 mil. ludnoci, w czem 3 mil.

katolików i 900 tys. dysydentów; Castlereagh, Mem. and Corresp.,

1 (1848), 270 sq., II. passim, przez tajn sub wywiadowcz
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i zdrajców ród spiskowców i emigrantów irlandzkich, ma ródo-
we szczegóy o tajnym Execut. Commitee of United Irishmen w Du-

blinie, ici stosunkach z Reinhardem i dziaalnoci konspiracyjnej

w Paryu i Hamburgu, 1796—7; por. Dropmore, Manuscr., fil (1899),

IV (1905); Fitzpatrick, Secret service under Pitt (1892); Proude,

The English in Ireland in the XVIII cent., III (1874; wychodzc
z zaoenia „the duty of the weaker is to accept the benefits which

are offered in exchange for submission'', tendencyjnie wrogo o ru-

chu spiskowym, .,zwyrodnieniu arystokracji, ndzy ludu w Ir an-

dyi itd., zgoa analogicznie do poiakoerczych historyków pruskich

i rosyjskich); Lecky, Hist. of Ireland in the XVIII cent., IV — V
(1892; bezstronnie,' w icie angielskim duchu susznoci i libera-

lizmu); Guillon, France et Irlande pend. ia revoi. (1888: jasno

i pobienie); Life of Reynolds (1840); Tylor, Life of ord E. Fitz-

gerald (1904); Theob. Wolfe Ton, Autobiogr., 1763—1798 (ed. 1893;

zamao znany, arcypikny, wzruszajcy dokument, arcyrzadki te
w tym ksztacie cile spóczesnych zapisek idcego na pewn
mier spiskowca-patryoty): I, 116, jego zapa dla spóczesnej walki

Polaków przeciw inwazyi rosyjskiej, 14 Aug. 1792 (w Irlandyi):

„vive la nation, damn the empress of Russia, success to the Po-

lish arms!"; 222 sq., jego pobyt w Ameryce i tajne wezwanie przez

posa francuskiego w Filadelfii, Adeta, wsierp. 1795, imieniem Comite
de sal. pub ., do Parya; 236, konferencye z Delacrolx, czynicym
wraenie „biskupa"; 278, 289 sq,, konferencya z Clarkiem,

Irlandczykiem z pochodzenia, któremu on wykazuje konieczno,
marz. 1796, oparcia insurekcyi irlandzkiej nie na magnateryi,

przeciwnej powstaniu, lecz na ludzie; II, 9, wobec nagle Clarka

wzgldem przyszej formy rzdu wyzwolonej Irlandyi, 14 Apr. 1796:

„1 wi 1 never be accessory to subjecting my country to the con-

trol of France, merely to get rid of that of England: we are able

enough to take care of ourselves, if we were once afloat, or, if we-

are not, we deserve to sink", dobra nauka dla ówczesnych, zbyt ule-

gych duchów emigrancKich polskich; 53, cho sam szczery ludo-

wiec-radyka, jednak wobec zbyt skrajnych rodaków, 23 June 1796,

owiadcza si przeciw rewolucyi agrarnej w Irlandyi, jako zgubnej

dla narodu, itd.; liczne analogie ówczesnych rzeczy irlandzko-pol-

skich warte szczegóowego zbadania.

Nastrój w Paryu: zamach powstaczy w Grenelle, 9 wrze.;

zgnbienie, skutkiem poraek nadreskich, w Dyrektoryacie, Bar-

ras, Mem., II (1895); w opinii paryskiej, Aulard, Reaction thermi-

dorienne, III (1899), NN. 797 sq., pod 30 sopt. 1796.

Manewr pokojowy francusko-angielski: Harris-Malmesbury,

Diaries and Corresp., III (1844); paszport wydany mu przez Dy-
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rektoryat na przyjazd do Parya 30 wrze. (t.j. w sam dzie przyjaz-

du Dbrowskiego); Dropmore Manuscr., III; dobry wykad u Guyota,

Le Directoire et la paix, 268 sq.; o braku zboa w Anglii, Holland

Ros, Will. IMttand tbe great war (1911), 291: „the troubles in Po-

iand restricted the supply ot corn from that natural granary";

por. z tern spadek wywozu zboa z Gdaska, gównie do Anglii,

w okresie 1792—6, w tablicy eksportowej u Czackiego, O litew.

i polsk. prawach, I, 512.

(Str. 132 sq.). Manewr berliski, misya Daudiberta: o wie-
ych jego precedensach: „Audibert, employe (1793) dans les rela-

tions exterieures au bureau du representant Louyet'', Theremin do

Com. de sal. publ., Bale, 8 mars 1795; o tajnej jego misyi w Hadze,

1794, Grenville do lorda St. Helen.sa, 13 Aug. 1794: „Audibert... a spy,

whose life has hitherto been spared in the hope of obtaining dis-

coveries from him", Dropmore Manuscr., II, 615; zapewne krewny

jego, Caille, by wtedy szefem czwartej sekcyi wydziau spr. zagr.,

do której naleaa Holandya, Masson, Depart. d. aff. etr., 372 sq.,

388; „Audibert rappele d'une mission qui lui avait ete donnee".

dekr. Dyrektoryatu, 16 mai 1796, Debidour, Rec. d. actes du Direct.

exóc., II, 386; szo tuzapewne o jego tajn misy wosk, por. Botta,

Hist. d'ltalie, I (1824), 103; Bianchi, Storia d. monarch. piemont.,

II, 1792—8, (1878), 54. Arrete Dyrektoryatu, li sept., 1796 o tajnej

misyi Daudiberta do Prus (zrazu „sans fonds", potem z zasikiem

12.000 fr.: od Deputacyi polskiej, prócz kosztów, mia pobiera po

1500 fr. miesicznie przez czas trwania swej misyij; równoczenie

zwykf drog instrukcya dla Caillarda, 10 sept., z projektem trak-

tatu przymierza i gwarancyi dla Prus; relacya Sandoza, Paris,

17 sept., o rozmowie z Delacroix i' jego sowach, zachcajcych
Prusy „acquerir en Pologne"; Caillard do Delacroix, 4 oct. 1796.

Deputacya do Ogiskiego, Par., 22 wrze.: „porozumiawszy si

z rzdem, za wyran jego rad, wysyamy nowego agenta do Ber-

lina: da nam sam minister (Delacroix) czowieka (Daudiberta),

z najlepszemi bdcego intencyami dla Polski znanego pierwszym

osobom w Berlinie i majcego doskona wiadomo obrotów dy-

plomatycznych"; id, (Dmochowski. Mniewski, Taszycki) do Haugwi-

tza, 30 sept: „mr. le cte, vous connaissez trop bien les inter^ts de

S. M. le roi de Prusse et vous etes trop eclairó en politique, pour

ne pas sentir et prevoir, combien le partage de la Pologne, te

qu'il a ete oper, peut etre funeste a la branche regnante de Bran-

debourg... Cest dans Tintention de remedier a ces maux... qu'un

grand nombre de nos compatriotes et collegues nous ont secrete-

ment munis de leurs pouvoirs, pour soUiciter Tappui des puis-

sances qui sont les plus interessees a la reintegration de la Po-
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logne... Aucun de uous ne pouvant, ...dans les circonstanccs uc-

tuelles, se rendre a Berlin pour avoir Thonneur de vous manifester

personnellement les voeux de notre naUon, nous avons fait choix

du cit. Daudibert-Callie, personne tres prudente, ...porteur de la

presente, pour etre aupres de vous, en ualite d*agent, Tinterprete

des Intentions et des dispositlons de la nation polonaise, d'apres

les instructions et pouvolrs que nous lui avons pour cet effet re-

mis et qu'il8 doit vous communiuer..."; id., pleinpouvoir pour le

cit, Ch. E. Daudibert-Caille, Paris, 2 oct.: „nous soussignes, choisis

et autorises par nos concitoyens qui, sous les dates des 22 aout

1795, 23 et 28 juillet 1796, nous ont formellement ciarges d'exer-

cer provisoirement les pouvoirs nationaux et de nous concerter

avec les puissances amies sur le retablissement de rexistence po-

litiue de notre chere patrle, ...envoyons a Berlin le cit. Charles-

Btienne Daudibert-Caille, en ualite d'agent, pour traiter a ce su-

jet avec le ministere prussien, ...rautorisons a convenir des moy-
ens les plus propres, ...d'apres les instructions que nous lui re-

mettons... uous nous engageons des a present en nos dites qualites

a aecepter et a faire accepter par notre nation legalement re-

presentee tout c^ dont 11 aura ete convenue entre les ministres de

S. M. le roi de Prusse dftment autorises et ledit cit. Daudibert-

Caille en sa dite qualite d'agent"; id., instruetion pour le cit. Ch.-

Et. Daudibert-Caille, Paris, 2 oct.: sur Fengagement que S. M.

Prussienne prendrait de rendre a la nation polonaise la portion

de la Pologne qu'il possede et de contrbuer par tous les moyens
qui seraient, dans son pouvoir au retablissement de son existence

politique, le cit. Daudibert-Caille en sa dite qualite engagerait la

nation polonaise a reconnaltre pour roi de Pologne un prince de

la familie regnante de Prusse, sous la constitution du 3 mai 1791,

sauf quelques changements pour Tayantage reciproque...". Daudi-

bert do Derchego, szefa trzeciej sekcyi ministr. spr. zagr., Wesel,

27 oct. (po przyjacielsku „cher ami", za Derche by zaufanym re-

ferentem Delacroix); do Haugwitza, Berlin, a ThOtel de la ville de

Rom, 9 nov. Haugwitz do Frydryka- Wilhelma II, Beri., 14 nov.:

„(DaudibertJ a eu Teffronterie... d'envoyer a moi, Haugwitz, au nom
de la soi-disante Deputation des emigres polonais a Paris, les

pieces ci-jointes, dans lesquelles ii ne s'agit de rien de moins que

de la reintegration de la Republlque de la Pologne. Cetie equipee

hardie aurait merite a la rigueur une punition exemplaire: mais,

pour eviter Teclat desagreable, ...nous ayons pris le parti d'eloi-

gner tout de suit Femissaire". Wyrzucenie Daudiberta z Berlina

przez dyrektora policyi beri., kgl. geh. Kriegsratha, Bisenberga,

nastpio 14 listop. zrana. Fryderyk-Wilhelm II do Haugwitza,
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Potsd,. 15 nov.: „ce Audibert, dont vous me commiiniiiez la bonne

mission, est apparemment un fou et vous avez eu graiide raison

de le chasser"; Daudibert do Caillarda, Bareith, 15 Dov.; Caillard

do Delacroix, Beri., 15 iiov.: ^Daudibert-CailJG, charge par les Polo-

nais refugies en France d'inie mission secrete ...informa mr. de

Haugwitz de sa mission; ii vint me voir et ne m'en fit riu'une demi-

confidence". Eisenberg do Pryderyka-Wilhelma, Beri., 17 Nov. |por.

id., 2d Sept., o wydaleniu pani Genlis z Berlina], pocieszne szcze-

góy zachowania si Daudiberta wobec Esen berga i nakazu na-

tychmiastowego wyjazdu: ,,es tehlte ihm angeblich an Geld; um sich

aus dieser Yerlegenheit zu helfen, licss er d. Legationssecretar d.

franz. Gesandschaft zu sich kommen... allein d. erbetene Yorschuss

wurde ihm abgeschlagen, wobei dieser Legationsecretar (Dodun)

sich aiisserte, dass er, ebensowenig ais d. Gesandte, einem Unbe-

kannten, d. sie nur eiumai gesehen hatten, Geld vorschiessen wur-

den... Um 9 Uhr fubr er in Begleitung eines Polizeidieners mit

Extrapost ab". Fryderyk Wilhelm II do Tauentziena do Peters-

burga, in simili do Lucchesiniego do Wiednia, 18 nov.: „un tel pro-

jet ne peut qu'avoir ete iuvente par une tete derangee et... ne de-

vait etre traite qu'avec un profond mepris... Cette lecon suffira

yraisemblablement... aux emigres polonais. En attendant, vous pou-

vez communiuer leurs absurdes pancartes, comme uns iraple objet

de curiosite, au ministere de S. M. Timperatrice de Russie" [do

Lucchesiniego: „Tempereur"]; ministeryum (Alrensleben, Pincken-

stein, Haugwitz) do Sandoz-Rollina, 18, 21 nov.; Caillard do Dela-

croix, 19, 22 nov.: na skarg o wyrzucenie Daudiberta bez uprze-

dzenia poselstwa francuskiego, „mr. d'naugwitz repondit qu'il

n'avait pas meme voulu mettre le point en deliberation, (car) „en

vous faisant Inroduire dans cette affaire, j'aurais craint que vous

ne pensassiez que le ministere prussien pourrait soupconner que

le gouYernement francais et vou6, mr., aviez plus ou moins con-

naissance de ces propositions; j'etais tellemeYit persuade du con-

traire que j'ai cru devoir plutot traiter le coupable comme un

extravagant qui ne tenait a aucune nation, que de risquer de vous

compromettre en paraissant vous associer a sa cause" (zgrabne,

negatywne wytknicie spóudziau rzdu franc.)... Ce qu'il y a de

plus triste dans cette affaire, c'est que mr. de Haugwitz m'a paru

ne pas ignorer que s ótaient les Polonais de qui le cit. Daudibert

tenait sa mission. Cette connaissance gate a Beriin les affaires

des Polonais en genera, mals bien plus encore cclles de ces par-

tieuliers qui se trouvent compromis de la manier la plus fadieuse".

Parandier do Delacroix, 19 nov.: „dans tout cela (ii y a) quelque

sentiraent d'humeur de la part du cabinet prussien... qui) n'a pu
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cacher sa surprise (l'apprendrt' rarnvec d'un negociateur anglais

(Harrisa) a Paris et. de savoir un courrier francais (Zwanzigera,

por. niej) a Ylenne", 20 nov.: Je ne dois pas laisser ignorer au

Directoire exec. que le cit. Daudibert soupconne le cit. Caillard

de lui avoir suscite lut-ineme les dóf*agi-ements (iu'il a eprouvs
a B(M'lin; ii penso ue l*objet de ce ministre a ete de conduire a son
gre i'affaii-e des Polonais et de favorisor les vues de ceiix qui fa-

Yorisent 1 es siennes-* [adnotacya R<Hib.'lla: „cette imputation parait

(lenuee dc tout fondement; les lettres du cit. Parandier sont d'ac-

c.ord avec celles dii cit. Caillard sur la condiiite imprudente du

cit. Audibert-Caille-'], 22 nov., 3 dec: „le ele indiscrel de quel(iues

Polonais, les pretentions de leur Deputation a Paris, les proposi-

tions imprudentes du cit. Audibert-Caille. au nom de cette Depu-
tation, ont augmente les inuietudes du cabnet prussien; ii vient

<ie puhlier une declaration c^ui annonce a tous les Polonais qu'on
a concu des plans et des projets contraires a la tranuillite pu-
bliue, ...ii engage a se mettre en gard contr les seductions et a en

denoncer les auteurs"; Daudibert do Delacroix. Altona. 20 nov.: kam-
liwy opis afery berliskiej z denuncyacy Caillarda [in margine: „]K»ur

le Directoire", 12 dec: adnotacya Keubella, 29 dec: „le ministre d.

aff. exter. reiidra compte de cette affaire et proposera des vues sur le

parti ;i prendre de Pavis dn Directoire"]: Reuss do Thuguta, Beri.,

2'- X(iv., 13 Dez. (niedokadna, agodzca relacya tej afery, wedle

sów Haugwitza): Elgin do GrcnYilla, I^tI.. 22, 29 Nov. (cypher):

-.1 have reason to believe that tbe idea ahove nieiitioned (przynie-

siony przez Daudiberta projekt odbudowania Po;ski pod berem
pruskim) entcrs very much into the plans oi the Prench govern-

ment and bas beeii suggested by them to the Prussian cabinet

through other channels... One of the Prenchmen lately sent from

herc is the same Audibert who was imprisoned at the Hague in

the year 1794": Sandoz do Fryderyka-Wilhelma II, Paris, 2 dec.

1796: „j'ai connu le norame Audibert-Caille en Espagne; ii est

meme venu m'avertir de son depart pour Berlin, Taltribaant au pro-

jet d'engager V. M. a conclure des traites avec les puissances bar-

baresues... Le gouvernement francais est entierement ignorant de

ces falts et cela est si vrai, que les trois individus polonais, qui

ont signe les pleinpouvoirs, lui sont parfaitement etrangers" (de-

pesza ostentacyjna, widocznie przeznaczona do okazania Reussowi

i Alopeusowi); podanie Daudibeita, Paris, 18 janv. 1797 o odszkodo-

wanie 9 tys. fr. od Deputacyi pol.: „les dits deputes ...demasques

pour etre les hommes les plus faux, les plus injustes et les plus

imposteurs"; raport biura minist. w jego sprawie do Talleyranda

25 nov. 1797; skoczyo si na wytoczeniu Deputacyi praez Daudi-

Napolcon a Polska 1. 18
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berta procesu sdowego o koszta jego misyi. Por. jeszcze o Dau-

dibercie, Neues Berliner liitelligenzblatt, 16 Nov. 1796, N. 275; Aske-

nazy, Tygod. Illustr. (1912); Bailleu, Preussen u. Frankreich, I,

89, 447; Aiilard, Etudes et lec., III (1902), 138; Sokolnlcki, Przegl.

hlst., VI (1908). 340; Smoleski, Emigr. pol. (1911), 16; Skalkowski,

O kokard (1912), 46, 196 sq.; Kukie, Próby powst. (1912), 387;

Guyot, Le Direct. et la paix (1911), 85 sq., 307. ^¥ypado zatrzy-

ma si tak szczegóowo nad ndzn t afer, dla okazania na

przykadzie namacalnym, na jakie bezdroa intrygi i gupstwa,

w dobie tak dla narodu cikiej, sprowadza zagraniczn polityk

polsk zacieky, zarozumiay, przechytry, a zgoa niepowoany,

prostacki i tpy, dyletantyzm samozwaczycb statystów fakcyi emi-

gracyjnej.

(Str. 135 sq.). Zwrot ku Austryi: misya Zwanzigera; wyjazd

jego do Wiednia 6 wrze. 1796; jego nstr. i relacye, Hiiffer-Luck-

waldt, Quellen, I (1907), NN. 51 sq.; o propozycyi rozejmowej

Moreau, 28 padz., Angeli, Erzh. Karl, P, 80; arcyks, Karol do

Franciszka I, 9 Nov. 1796, Huffer-Luckwaldt, 55—6, 58, 61, 69, 86;

Guyot, Directoire, 309 sq. Razumowski do Ostermanna, Yienue, 11

aoilt 1796: „le pce de CoUoredo m'a avoue que Tempereur etait

accable par la ligue de tout ce qui etait de grand et de conside-

rable a la cour, pour le forcer a faire la paix".

(Str. 140 sq.). Misya Clarka: Barras, Mem., II, 236 sq.; Mem.
sur Carnot, II, 137 sq.; uchwaa Dyrektoryatu 15 nov,; poufna

instr. Delacroix dla Clarka, 14 nov., § 4: „faire ceder a Telecteur

palatin la part de la maison d'Autrichc dans la Pologne et la

faire servir de point de railiement pour la restauration de cet

etat; conserver au roi de Prusse la plus grand partie de ce qu'il

en a acqui8. U est bien douteux que la maison d"Autriche voulut

se preter a ce projet; son alliance avec la Russie, son antipathie

pour la Prusse, paraissent des obstacles insurmontabes"; w instr.

oficyalnej Dyrektoryatu, 16 nov. 1796, niema o tem wcale wzmian-
ki, Panckoucke, Corresp. ined., offic. et confident. de Napoleon Bo-

naparte, II (1819), 396, 402 sq.; Huffer-Luckwaldt, N. 57; Dry, Sol-

dats ambassadeurs, II (1906); Ciark wyjecha z Parya 23 listop.;

w Medyolanie stan 29 listop. 1796.

(Str. 142 sq.). Dbrowski w Paryu: paszport Klebera dla

Dbrowskiego na przejazd z armii do Parya: „Armee de Sambre
et Meuse, au quartier genera a Tabbaye d'Alteberg, le 23 fructid.

an IV (9 sept. 1796), le genera Keber. II est ordonne a tous les

commandants de postes et miitaires francais, de aisser librement

passer mr. Debrowski (sic), genera polonais, se rendant a Paris

avec son fis et Tade-de-camp Tremo, et en cas de besoin de leur
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preter secours et assistance. Mr. Debrowski aura Tattention de

faire viser ce passeport par les commandants des places ou ii

passera. Kleber [piecz: „gen. de divis. Kleber", tak sam si pi-

sa (nie Klóber); na tym paszporcie wizy a do Parya: Dussel-

dorf, Cologne, Yalenciennes, Paris; nastcjpnie id wizy z Parya
do Medyoianu: ^vii au bureaii central du canton de Paris le 18

brum. V (8 nov. 1796) aliant au uartier genera de l'armee d'Ita-

lie"; „vu bon pour aller a Geneve et Chambóry, a Bale le 27 brum.

V (17 nov.), Tambass. de la Republ., Bartielemy", itd. a do Me-

dyoianu]: przyjazd do Parya 30 wrze.; Dbrowski stan w Pary-

u w Maison des Etats Unis. rue des Pilles St. Thomas (legity-

macya na pobyt w Paryu dla niego, syna i Tremona wydana przez

Guiraudeta, secret. gen. des relat. exter.); jednak niektóre listy

poufniejsze, np. Clarka, by^'^ mu posyane pod adresem Barssa, rue

Honore N. 1497. 1 padz by u Delacroix; Dbrowski do Delacroix,

2 oct., ponawia prob, „comme j'ai eu Thonneur de vous en faire

part hier... (de) solliciter aupres du Directoire Exee. la permission

de me rendre en ualite de Yoiontaire a la suit des armees de la

Republiue franc... La part active que j'avais prise dans la dernie-

re guerre de 1794 declaree aux oppresseurs de ma patrie, et dont

on avait sans doute rendu comptc au gouYcrnement de la Republi-

ue franc., me servira, je 1'espere, aujourdhui de titre a sa pro-

tection"; docz, krótkie wiadectwo Barssa, ministre de la Repu-

bliue de Polegn, 2 oct., e gen.-lejtn. Dbrowski jest „militaire

distingue par ses talents et son patriotisme". Dbrowski do Dela-

croix, do Petieta, do Clarka, 9 oct. [nadpis: „lettre presentee au

directeur Reubell"|: chcia zaraz po upadku insurekcyi uda si
do Francyi, prosi o pozwolenie „de servir la Republiue franc.

a la suit de Tetat major de 1'armee de Sambre et Meuse";

Petiet do Dbrowskiego, 13 oct, 1796: „conformement a vos

desirs, genera, j'ai mis sous les yeux da Directoire la lettre (9 oct.)

que vous m'avez invite a leur transmettre".

Dbrowskiego memorya o legionach, do Petieta, do Clarka,

19 vendem. (10 oct.); do Delacroix, Paris le 21 vendem. (12 oct.

1796) [tak datowany in fine orygina, w paryskiem Arch. min. spr.

zagr.; tame in margine adnotacya biurowa: „remis a Tanalyse le

25 vendem". Natomiast minuta tego memoryalu w papierach Db-
rowskiego, Corr. franc., nosi nadpis: „presente aux directeurs Reu-

bell, Carnot, aux ministres Petiet et Delacroix, Paris, le 18 vendem.

an V", t. j. 9 oct.; og. u Chodki, Hist. d. leg., I, 175 s., z dat

19 vend., 10 oct.; w pimie Petieta, j. n., powoany ten memorya

z dat 21 oct.; widocznie by podawany przez Dbrowskiego kilka-

krotnie pod rozmaitym adresem. W oryginale, j. w., drobne odmian-
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ki stylowe, gadsza nieco franeusczyzna, ni w minucie i druicnj;

Petiet do Dbrowskiego, 24 oct.: pozwolenie Dyrektoryatu na su-
b ochotnicz przy sztabie Klehcru: Dbrowski dp Cailiarda, 26

oct.: w sprawie legionowej, z [)rzemilczeniem zaatwionej wasnej
octiotniczej; Petiet do Dbrowskiego, 26 oct.: przedstawi Dyrek-

toryatowi jego memorya legionowy, zawiadomi o decyzyi; id. 26

oct. bis: „j'ai recu. genera, avec votre lettre en dat du

;^0 Ncndem. [t. j. 21 oct.: u Ciodki, 1, 374, wydr. tn mylnie 19 vend.,

wida dla uzgodnienia z dat memoryalu legionowego podan
przez Ciodk, 175; jeli nie jestto lapsus calami Petieta, wyni-

kaoby std, e Dbrowski ])oda mu swój memorya, dla dorcze-

nia 13yrektoryatowi, ponownie w 11 dni po zoeiiiu go pierwot-

iiem j. w.j, les observations qne vOus m'avez adressees sur la for-

mation de iiuelues legions de corps-fraucs polonais...".

Nota Dbrowskiego i Woyczyskiego do Sandoza, 29 oct.:

„Si sous les rap})orts politiues et commerciaux Taneantisse-

ment de la Pologne est contraire aux \rais inter^ts de la Prusse,

s'il n'y a iiue la Russie qui y ait gagne un degre de force reclle

et relatiYc, si l'Autriche, comme Tajliee natureile de la liussie,

doit y trouver aussi son avantage, ii s'ensuit que les I^olonais ue

j)euvent calcu Icr sur la possibilite de Icnr restauration (pTa raison

de Tinteret ue iloit y prendre la monarchie prussienne... D'apres

ces principes ii n'existe ancun secours ponr les \rais patriotes

([ue dans la Prusse et. la i^^rance... Paire re\ivTe nolre represen-

tation nationale et former un noyau de furce militaire, (voiia) les

deux objets essentiels au developpement de ce systeme. La repre-

sentation nationale exste de droit dans la Diet constitutioniielle

de 1791 ui ii'a ete qu'ajournee. Sa convocation est ce qui con-

yiendrait le mieux sous tons les rapports aux interets de la Po-

logne ei de ses allies... Le marechal Stan. .Maachowski et Casim.

Sapieha... seraient prets a se rendre au lieu ([ui serait indique

pour concerter et fixer la marche des objets politiques et miii-

taires... (^)uant a la forniation du noyau de force militaire, avant

que le plan soit concerte en grand, le gen. Dbrowski presenterait

un projet dont rexecution ne pourrait que renssir et etre avanta-

geuse par beaucoup de rapports aux puissances interessees a la

restauration de la Pologne".

Decyzya Dyrektoryatu: Dbrowski do Klebera, 30 oct.: [.rze-

jnilcza o dokonanem ju, przez pismo Petieta, 24 oct., j. w., przy-

chylnem zaatwieniu sprawy ochotniczej, wzmiankuje tylko o i)o-

mylnych jej widokach, poczem wybierze si do Klebera na ocho-

tnika .,sous peu de jonrs", tymczasem odda jego listy polecajce
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Clarkowi i in.. zwaszcza Kosset" jest, mu Dardzo pomocny: Petiet <lo

Dbrowskiego, 30 oct,.: „(votre) tnemoire... a paru presenter des idees

(lui peuvent, en effet faciliter aux patriotes polonais des moyens
indirects [na ten zwrot nastpnie powoywa si Dyrektoryat dla

uchylenia wszelkich pretensyi legionistów] de travailler a la regeiie-

ration de leui' patrie. Le J^irectoire, d'apres la constitution, ne peut

consentir a la forniation de legions polonaises affectees au service

de la France jkonstytncya dyrektoryalna, 22 aout 1795, titre XJ, §14
(porzdkowy § 287): ,.aiicun etranger qui n'a point acuis les droits

de citoyen francais ne peut etre admis dans les armees fraiicaises,

a moins qn'il ii'ait fait une ou plusieures- campagnes pour Teta-

blissenient de a l?epublique"]: mais... Hologne, Ferrarc. le Mila-

nais, ont paru au Directoire offrir 1'occasion de róaliser [zwrot

tak nieuchwytny i nif^ohowizujcy nie mógi oczywicie zaspokoi

Dbrowskiegol le projet que vous lui avez prósente".

Ostatnie wahania: paszport Petieta dla Dbrowskiego na wy-

jazd do ionapartego. 1 nov. [w oryginale, j. n.|; Petiet do Bona-

partego, 1 nov . z poleceniem Dbrowskiego |w kopii rk D-
browskiego]: widocznie Dbrowski chwilowo ju niemal decydowa
si jecha nazajutrz. 2 listopada, do Woch, ))oczem znów waha
si i myla jecha nad Hen, wedle listu do T\lebera, j. n.: Ciark
do Dbrowskiego, 12 brum. (2 nov.): ,je suis confus, genera, que

mes occnpations m'aicnt empeche dc me rendre chez vous et dr

vous y entretenir de Tautorisation que vous a donnee le Directoire

pour vous rendre a Tarmee dc Sambre et Meuse. J'est,mc qu'il

serait plus avantageux i)0ur \ ous, genera, d'al]cr a celle d'Italic,

t't j'cn confererai avec plaisir avec vous, lorsqne j'aurai celui <le

vous rencontrer Salut et fraternte'*: Dbrowski do Clarka, 2 nov.

[minuta rk Dbrowskiego, in verso poprzedniego listu ClarkaJ:

..le gen. Dbrowski s'est rendu chez le gen. Ciark, desirant Ten-

trctcnir sur le contenu d(,' la Icttrc qu'il a riMjue de lui le 12 brum.

Nt' Tayant pas trouve chez lui, ii le prie de vouloir hien lui sci-

cordcr un instant d"entretien, se trouvant dans le cas de uitier

l->aris dans ce jour-ci, Paris, le 12 brum. Y"; Dbrowski do Kle-

bera, 3 noy. |tak datowany w minucie w pap. lObiowskiego, Corr.

fraiic: Paris, 13 brumaire an V; og. u Chodki, j. w., 174, z bdn
dat 3 brum.. 24 oct.j: przemilcza powysze pisma w sprawie swego

wyjazdu do armii woskiej, komunikuje natomiast dawniejsze pismo

Petieta, 24 oct., o swym wyjedzie do sambryjskiej, zapowiada

jtrzybycie swe nad Ren „sous vos ordrts, auxqufls j'espere etre

rendu sous uelues jours"; Dbrowski do Caillarda, 3 nov., tak

samo, bez wzmianki o Woszech, z zapowiedzi wyjazdu do Kle-
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bora: Dbrowski do Clarka, Paris, le 14 brum. V (4 ody. 1796): „je

inc suis presfnte chez vous, generaJ, pour vous faire part de la

resolution que j'ai prise de me rendre a Tarmee d'Italie. Je me
confornie en cela au consell ue voiis et le ministre de Ja guerre

Petiet avez bien voulu me donrier; persuade que pres de cette ar-

mee j'aurai plus de moyens de repondre a la confiance doni le

g(juvernement de la Republlue dalgiie m'honorer...''.

O ministrze wojny, Petiet, por. Barras, Mem., U, 42 sq., 111,

58; Lareveillierc, Mem., 1, 384: mme Abrantes, Mem., V, 33 sq.; Au-

lard, React. thermid. IV, 2'^3; o Clarku, j. w. O Woyczyskim, li-

sty jego do Caillarda, Paris, oct.; do Radziwia (ju z drogi, Bale),

18 nov.: Radziwi do Woyczyskiego, Beri., 13 nov., Sokolulcki,

PrzegL hist., W (1908), 78. 204 sq. Brak pienidzy w kolonii pa-

ryskiej: Sotyk do zwizkowców galicyjskich, [z Wenecyi, wrzes.

1796: jestto c. d. dokumentu, uamkowo og. u Smoleskiego,

Emigr. pol., 11|: .,Zdaje si, i czowieka tak powanego i tak

szczer majcego dusz, jak Prozor, doniesienia nie mog ulega
adnej suspicyi; ja wic im uwierzyem i stosownie do umowy
z obyw. Klemensem [Leszczyskim, jednym z kierowników Centra-

lizacyi lwowskiej],... zdeterminowaem si nie dla Barssa, ale pod

tytuem destynacyi funduszu przyzwoitego na interes publiczny,

posa na rce Prozora duk. 500. Rozumiem, e te wiadomoci
przekonaj i Was o potrzebie koniecznej dania posików pieni-
nych, nawet znaczniejszych, na interes publiczny bez odwoki:...

mam nadziej, i si popieszycie z przysaniem jak uajrychJejszem

tu... przynajmniej paru tys. duk... o potrzebie sekretu najwikszego

zapewne przekonani jestecie...".

(Str. 146 sq.). Zatarg midzy Bona))artem a Dyrektoryatem,

zasadniczy, od samego pocztku, o wojn, pokój i los Woch w ogól-

noci: Bonaparte do Dyrektoryatu: 28 avr. 1796: „je marche demain

contr Beaulieu, ...je m'empare de toute la Lombardie et, avant

uó mois, j'espere etre sur les montagnes du Tyrol... et ])orter la

guerre dans la Baviere. Ce projet est digne de vous, de Tarmee

et des deslinees de la France", 29 avr.: „je passerai TAdige et

j'entrerai en Allemagne par le Tyrol"; wrcz przeciwna, miarkujca

na to odpowied odwrotna Carnota do lionapartego, 7 mai: „la ne-

cessite imperieuse de terminer la guerre pendant cette campagne...

faites d'.ibord la conquete du Milanais, soit qu'il doive retourner

a la majson d'Autriche, comme cession necessaire pour assurer

notre paix avec elle", oraz z propozycy oddania poowy dowódz-

twa: odprawa Bonapartego do Dyrektoryatu, do Carnota, Lodi,

14 mai 1796. Zatarg dalszy o wojsko lombardzko-woskie w szcze-
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gólnoci: najpierwsza, ostrona, o formacyi wojskowej lombardz-

kiej, wzmianka Bonapartego do Dyrektoryatu, Milan, U juin: „J'on

8'accoutume ici a la iberte. Peut-etre serait-il utiie de former

un bataillon de Lombardie... je ne ferai rien sur un objet aussi

important et delicat sans vos ordres", 2, 14 juill., 7 sept.: „je crois

qu'il serait iiecessaire de former a Milan trois batailions de Mi-

ianais", 1 oct.: ,4'essaye de faire iever lei une legion... habiilee

avec :'uniforme de la gard nationale du pays; cette legion sera

composee de 3.500 hommes au complet", 2, 7, U oct.: „vous y trou-

verez l'organisation de Ja legion lombarde; les couleurs nationales

qu'il8 ont adoptees, sont le vert, le blanc et le rouge... Vous tron-

verez ci-joint un manuscrit de Torganisation que je compte dun-

ner a la premier legion itaiienne... de Bologne, de Modene, de

Reggio et de Ferrare... La legion lombarde sera soldee, habiilee,

euipee par les Milanais", Modene, 16 oct.: „une legion de 2.500

hommes s'organise... voiia un commencement de force militaire

qui, reuni aux 3.500 que fournit la Lombardie, fait a peu pres

6000 hommes", Verone, 24 oct.: „Modene, Reggio, Ferrare et Bo-

logne, reuHis en congres, ont arr6te une levee de 2800 hommes,

sous le titre de 1-re legion itaiienne; Tenthousiasme est tres

grand"; Lareveillere, imieniem Dyrektoryatu, do Bonapartego,

20 sept., 11, 17, 28 oct.: „nous vous engageons a composer, autant

(juMI .se pourra, ces troupes (Jegions italo-lombardes) d'etran-

gers ei principalement de Polonais...", 28 oct. 'Ji^^: polecenie D-
browskiego i jego oferty legionowej, „comme ii pourrait n'etre

pas indifferent a Tinteret de la Kepublique dc faci liter aux Polo-

nals, qui sont aujourd'hui au service de TAutriche, les moyens de

deserter, le Directolre vous engage a voir, s'il ne serait pas pos-

sible de determiner le gouvemement provlsoire du Mllanais, du

Modenois etc, de les prendre a leur solde", Corr. de Napoleon,

NN. 610, 709, 760, 968, 1055, 1059, 1076, 1085, 1095, 1106; Panckou-

cke, Corr. ined., U, 44, 106 sq. 180 sq-

(Str. 152 sq.). Wyjazd Dbrowskiego z Parya do Bonapar-

tego do Medyolanu: paszport, Paris, 11 brum. V [1 nov. 1796, wic
anticipative, przed ostateczn dccyzy Dbrowskiego, zapad,
j. w., z 3 na 4 listop.J: „Laissez passer le cit. Jean Dbrowski (sic),

ne en Pologne, departement de Cracovie, age de 40 ans, taille

5 pieds 6 pouces. cheveux et sourcils chtains, front moyen, nez

aquilin, yeux bleus, bouche moyenne, menton rond, visage plein,

se rendant aupres du genera Bonaparte, commandant en chef Tar-

mee d'lta]ie, au quartier genera. Le ministre de la guerre Petiet"

[wiza w Chambery Kelermanna, gen. en chef de larmee des

Alpes].
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Wybicki, Prozor, Barss, do Piotra Potockiego, U lii-itop.,

1796, z poleceniem Dbrowskiego; id., w zaczeniu, Uwagi do kon-

ferencyi z Bonaparte, oraz kopia noty Dbrowskiego i Woyczyn-
skiego do Sandoza z 29 oct., j. w. — Dgbrowski do Dyrektoryatu
11 nov., do Petieta, 11 nov., z poegnaniem i wyrazem wdziczno-
ci, na samem wyjezdnem; wyjecha z Parya 11 listop. 1796.

Z drogi: Dbrowski do Klebera, Bale. le 18 nov. 1796: ,.J'ai

ete sur le point de me rendre chez vous, genera, cjuand j'appris

que le Directoire de la Repiibline a bien voulu s'occnper d'un

memoire que je iiii ai presente et qui rcrrfermait quelques idees

purement militain-s et relatives a la restauration de la Pologne...

Cesi en coiisequence de quoi le cit. Petiet, ministre <\v la guerre,

de concert avec le gen. Ciark, m'ont conseille et represente

comme une necessite de me rendre en Italie aupres dii genera
en chef Bonaparte. . Je me faivS iin devoir de vou8 en donner iiou-

vele, vous priant seulement de la garder poiir vous. car l'on

veut obserYcr a cet egard le plus grand secret ..".

Zapiska wlasnor. Dbrowskiego: „D. M Norcniber verlit!ss

ici, in Gesellschaft d. Generals Woyczyski, d. Adjutanten Tremo
u. meines Sohnes Paris Wir gingen uber Troyes, Langrcs, nach

Basol d. 16-ten, wo wir mis d. franzosischcn Ministre Barthelemy
praesentirten. Er nahm uns ausserordentlich artig und hoflici auf,

bat uns auf d. anderen Tag zu Mittag, wo eine grosse Gesellscliaft

mit uns zugleich speiste; unter d. andei-en war d. hollandische

Gesandte van der Witt, d. am anderen Tag nach Paris abgehen

sollte. Es wurde sehr vlel, sehr gut u. v'ortheilhaft von d. polni-

schen Angelegenheiten gesprochen. Wir erhielten von d. Ministn*

Barthelemy ein Empfehlungsschreiben an d. franzosiseh(>n Mini-

stre Desportes in Geneve und an d. General Kellermann in Cham,

bery, und reisten d. 18-ten ab. D. 22-en traf en wir in Geneve ein-

wo wir unsere Empfehlungsschreiben abgaben. Wir wurden eben-

falls sehr freundschaftlich aufgenommen: (Desportes) gab uns eben-

falls ein Schreiben an General Kellennaiin. D. 25-en trafen wir in

Chambery ein. D. General Kellermann empfing uns mit ausseror-

dentlicher Hoflichkeit; wir blieben bei ihni zum Abendessea, wo
eine zahlreiche Gesellschaft franzosischer Offiziere mit uns spei-

sten. Erwahnter General war wahrend d. Barer Confoderation In

Polen: er kannte Polen sehr gut und ist ein grosser Freund von

dieser Nation. Ich besuchte d. Grab d. seligen Generals Bellegar-

de, boi d. ich in sachsischen Diensten Adjutant war und d. wah-

rend seines Urlaubes hier starb. D. General Kellermann wohnt

[z tego zwrotu w czasie teraniejszym wynika, i zapiska niniej-
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sza pisana bya zaraz po odbytej podróy, póki jaszcze Kellermann

kwaterowa w Chambery na czele armii alpejskiej] in d. Hause,

wo dieser wiirdige Mann gestorben. Wir erhielten von ihm ein

Schreiben an d. franzosiscien General Puget, d. in d. piemontesi-

schen Festiing Susa, d demollrt wird, conimandirt [por. uwag po-

przedni]. D. 26-en passlrten wir d. Mont Cenis; d. 28-en trafen wir

in Susa ein. In Turin ubernachteten wir d. 29-en und trafen friih

d. 2-en Dezember in Mailand ein. Wir begaben uns sogleich zum
General Bonaparte".



Aneks [por. Hort. dc Saint-Albin, Sulkowski, I (1832), 77 sq.:

ob. wyej 183—4; rkp. na 95 str. 8"): Józef Sukowski, Voyage de

Paris a Alep. Premier partie:

^J; I. L y o n e t G e D e V e. Je partis de Paris au moment
ou s'operait la troisieme regpneration de la France, le jour mSme
de la revolution du 31 de mai, une demie heiire avant que l'ordre

vint de fermer les barrieres, et aliant nuit et jour j'arrivai ie

inci de juin a Lyon.

„Cettc ville alors ótait en pleine contrerevolution. Vlngt-hult

sections, egares par le faux ele de quelques ambitieux couverts

du masque de patriotisme, seduites par Tappas du gain et de Tor

que les chefs du commerce falsaient briller aux yeux des indigeuts,

concurent le projet de se joindre aux federes du midi. L'autorite

d'une rounicipalite patriotique leur parut un abus, la part qu'on

leur demandait pour subvenir aux besoins d'une guerre dont les

fastes de Thistoire n'offrent pas d'exemple, une extorsion criante,

et quelques actes d'une rigueur necessaire pour contenir des fac-

tleux. un abus d'autorle, Penetres de tels sentiments, ii fut facile

de les conduire au bord du preeipice que leur aveuglement les em-
pechait d'entrevoir. On leur dit qu'il fallait deliberer avec plus

de suit, et les sectio^is devinrent permanentes: on leur insinua

qu'il fallait s'opposer anx decisions de la Commune, et elles s'arme-

rent; on fit courir le bruit que les municipaux voulaient les

attaquer, et ii n'en fallut pas plus pour les engager a se reunir

sur la place de Belcour, a s'emparer de 1'Arsena et a arborer

1'etendard de la revolte. Ce pas fait, cette multitude armee ne

connut plus de frein. lis tomberent en masse sur les quatre sec-

tions patrotes, qui sontenaient encore le parti de la Republique.

Le combat fut long et terrible, mais le courage souvent cede a la
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forte, tous les plus braves irentrt' les sans-culottes fureiit massa-

cres, les miinicipaux
.

pris, les patrlotes iiicarceres, et ceux qui

avaient ete it-s plus ferines soutiens de la i"evolution, fureut les

premiers dont la tete tomba sous la hache de ces nou\eaux ty-

rans. Tel est en peu de mots le precls de cette catastrophe, dont

les nombreux details sont, trop bien connus. La seule reniarue que

je fis est que malgre Tespece de courage que les habitants de

Lyon tirent paraitre le 29 de mai, on ne voyait point briller en

enx, mfeme apres la victoire, cette intrepidite republicaine et cette

vigueur qui caracterisait autrefois les provinces du midi. Ce

n'etait point cette valeur fondee sur la c nyiction de la bcaute

de sa cause, qui ne voit dans le peril que des circonstances heu-

reuses pour la faire triompher avec eclat, mais plutOt les con-

Yiilsions d'un homme se debattant dans les angoisses de la mort

et qui un moment apres retombe dans sa premier faibiesse. Le

Lyonnais en genera a toujours ete peu sensible aux charmes de

la liberte: son esprit, engourdi par des specu lations marchandes

ne fixait que ses manufactures, ne sentait que les prix de ses

etoffes, et ii aimait mieux etre maltrise par un intendant qui por-

te un habit de brocard, que de se forgor lui-m§me ses lois, quand
raneantisseraents dn luxe diminuait un pen son excessive opu-

lence.

„Jf me hatais de quitter cette ville, dont le futur chati-

ment semblait etre trac sur les parois de ses edfices, deja cri-

bles de boulets, et j'arrival en peu de temps au ped de la chaine

de montagnes qni conimencent a Cerdan. Cest la ou je jetai avec

regret un dernier coup d'oeil sur les plaines fertiles de la Fran-

ce. Pour tont homme qui, sans calculer les avantages inestimables

de la liberte, ne voyat que la crise dans laquelle se trouvait ce

vaste pays, Tetat florissant de ses campagnes aurait pu etre

un probleme, sans . trois raisons incidentes qui en donnent

la solution. L'une, Tatfranchissement des genes, des cor-

ves, des redevances que les paysans payaient au seigneur; Tautre,

le partage des bien communaux par tete, ce qui fait que le pere

de familie le plus greve d'enfants, est celni dont la part est la

plus consderablo; et la troisieme, la facilite d'acheter a bas prii

les bicns ecclesiastiques ou ceux des emigres. L'effet de ces sages

decrets etait si sensible, que IMndustrie rurale semblait partout

avoir redouble ses efforts, et dans tout mon trajet je n'ai pu aper-

(•evoir un seui pouce de terre qui fftt en friche. Cest ainsi, que

par Teffet immanquable des principes de la liberte portes a leur

juste hauteur, la classe d'homme8 la plus nombreuse en France,

jouit deja au milieu de ces troubles, qui desoleraient toute autre

contree, des avantages de la democratie.
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„Passo la montagiiedu Crikto, ii iie faiitqii(' qiielqiies heiires

poiir se rendro au Fort de l'Eciiise. Louis XIV youlant a ce qu'il

disait. assurer la navigation du RliOne le Ictng de s;es etats et tenir

en bride ses voisiiis, cirdonna que l'on constriiislt ce fort sur la pente

d'une inontagne, cominaude de tous cótes par d'autre8, et surtout

par celle qui est vis a vis et qui fait partie des etats du roi de

Sardaigne. L'italien ruse sentit le pou dMmportance de ce poste,

niais faisaiu seinblant de s'en alarmer, ordonna qu'()n ••onstrui-

sit nn cljateau en face de celui la. Louis XIV qui ue souf-

frait point d'emule, ouvertenienL fit seinblant de s'cn facher, mais

sous rnain offrit une forte somm( d'Hrgent, si Ton Youlait, discon-

tinuer ces onyrages. Le roi de Sardaigrne se fit prier, mais cedant

a propos, mit a coritribution la vanite du moiiarq)ie francais.

„Passe ce pas troit. jn ontrc (Pabord dans la superbe val-

lec (]ui compose lo pays dc Gcx. J'etais occupe a en admirer Ten-

seinble imposant. l(irsque ayaiit depasse un enclos de murallles,

j'apercus sous moi la ville et le lac de Genevc. Dix minutes me
suffirent pour me rendre a Thotellerie ou je logeais.

„Geneye, quoiqiie un i)eu dechuc de son fasto. et moins ob-

sedee dc la iiuantit('> dc riciiards qu'on y yoyait ii y a nu an, pre-

sentait nn etat |)lus florissant au coup d'(»eil d'nn ])atriote, car

les i)riiicipes fondamentaux de la liberte y germaient deja avec un

succes eionnant. Ces changemcnts heureux s'y etaient fait sans

violence. La verite seule, cet ej)onvantail dc Taristocratie, y fit

luire son flambcan; on reconnut ses axiomes, on admit ses lois,

et tous les citoyens, eciaires par ses rayons, virent avec joe que

la natur les forma pour etrc freres, s'embrasserent et furent

dignes d'§trcs egaux.

yNeanmoins, dans Ic moment de mon sejour, malgre i'accep'

tation cntiere des principes francais, malgre Taccord des senti-

ments. on pouvait encore voir la trac de trois partis. Celui des

aristocrates, peu nombreux, mais riche, avait pour la piupart quitte

la ville. Ceux qui y etaient restes, effrayes des exemples recents

de la justice des |>euples quand ils frappent leurs tyrans, se te-

naient dans une tranquillite apathique, ne songaient a former au-

cun parti et reprimaient meme les entreprises des englues qiii

voulaient s'etager de leur nom.

„Le second parti etait celui des c^nglues |t. j. neutralici, bierni;

por. Oechsli, Gesch. d. Schweiz im XIX Jhd., I (1903), 97J. On donnait

ce nom aux gcns, auxquels les magistrats des annees precedeotes ac-

corderent divers grades plus hauis de bourgeoisie (car Gen^ye etait

partagee autrcfois en cinq ciasses de citoyens) et qu'ils firent

seniblant (radmettre au gouvernoment. Ces hommes ineptes, qul
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font eiiYirou la cinqiiieiiie des habitaiits, doiniiies uiiiquement par

la vanite des petits hourgeois, combattent en faveur d'une caste

dont ils ii'ont jamais fait partie, et font du mai pour prouver

tiu'iis auraient ete autrefois en etat d'en faire.

„Le troisieme parti, celui de la niajorite, etait compose dc

patrioles zeles, anssi eloignes de Tesprit de persecution que de celui

de la tyrannie. Cette elasse, dis-je, devenue plus forte uc jamais

apres la levee du b ocus de Geneve par Montesuiou, [genera fran-

cuski, który zablokowa Genew 2 padz. 1792, lecz, wobec nadejcia

posików berneusko-zurychskich, musia si cofn], opera insen-

siblement les reformes ue l'on voit aujourd'hui. La proximite des

armóes francaises, le succes de leurs armes, contribua au bonheur

des Genevois et fut cause que leurs enncmis interieurs ne purent

s'opposer a ces changements salutaires. D'aiJleurs, do tout temps

rien iie s'est oper plu^ facil(^meiit ue les revolutions a Geneve.

Le parti qui etait inteutioiuie d'eii farc en donnait le mot; le jour

fix les conjures sorlaient le soir de leurs maisons (car les Ge-

nevois. grands calculaleurs, ne voulaient en aucun temps perdre le

fruit du travail d'uue Journee), s'assemblaient en armes dans les

lieux convenus, et se portaient aux domiciles de? magistrats qu'ils

Youlaieut supprimer. Ceux-la, pris au depourvu, cedaient aux cir-

constances, se lassaient deposer et exiler tranciuillement. Le lende-

main on elisait d'auires, faisait les reformes projetees, et per-

son ne ne se doutait qu'il y avait une revolution, sauf a la recom-

mencer quand e parti abattu reprenait des nouvellcs forces.

„Les citoyens patriotes d'aujourd'hui ont leur ciul). La masse

dr lumieres qui se trouve en Geneve, rend tres comprehensible

rloquence et les vues elevees qu'()n rencontre a chHqne instant

dans ces assemblees populaiies. Ce qu'il y a de gens braves et

determines, a fait un corps a part sous le nom de Marseillais. On

a juge cette mesure necessaire pour s'opposer aux petites entraves

que leur pretendaient mettre les englues. Cest ce corps qui est

charge des entreprises oii U faut de Tenergie corporelle, et c'est

de son sein que se tire la majeure partie de la milice nationale.

„Les Genevois avant la revolution avaient une garnison de

mille stipendies qui, casernes aupres de ThOtel de ville, pretaient

toujours main forte aux usurpations des magistrats. Mais a present

les citoyens trouvant ce corps dangereux, en reformerent sept cents,

et completerent le reste de vrais regnicolcs sous le nom de ca-

nonniers, quoiqu'ils fassent le service de IMnfanterie. Outre ceci

ils ont, comme j'en ai deja fait mention, une gard nationale sans

uniformes, mais ce qu'il y a d'a8sez singulicr c'est qu'ayant casse
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tous Ics officicrs, ci'? mille hommcs, clei)endants des ordres des

magistrats, n'ont a leur tete que des sorgents et des caporaux.

„Les fortifications de la ville se partagent eii deux cutes,

celies de la gauche du RhOne qui regardent les etats sardes, et

celles de la droite qui limitent avec la France. Celies de la gauche

sont yraiment formldables. Cest un excellent rempart muni de

demi-lunes qui se trouve defendu par une chaine de lunettes et de

contrcgardes, hien souteiiues par un chemln couyert a traverses

et des cavaliers. Neanmoins, ces fortifications, quoique soiidement

construites, ont des defauts essentiels. KUes sont trop etranglees,

les fosses peu larges, et plusieurs cOteaux les dominent. Du cóte

de la France c'est bien pis: ii n'y a qu'une mauvaise enceinte sans

dehors, et qui meme tombe en ruines. Je n'ai fait mention de

tout ceci, que pour proiiver que si les pTancais ne prirent pas cette

ville Tannee passee, c'est qu'ils ont craint de maltraiter des

peuples tout devoues a leur cause, car autrement c'eflt ete Taf-

faire de trois jours.

„Geneve, le chef-lieu de la reform de Calvin, conserve encore

tout le fanatisme que leur inspira ce reformateur. Cet homme, aussi

ruse qu'liabile, trouva dans la dissolution du clerge romain les

causes de sa decadence. 11 prit le contre-pied et fonda sa doctrine

sur la sverite des moeurs. Les nouveaux partlsans de ses prin-

cipes, pour contraster avec les cathoIiques, et prouver la bonte de

leur cause par les exemples de vertu qui en resultaient, le secon-

derent avec ele. Cette rigidite. soutenue par les magistrats,

dnnnant de Tenergie a lour caractere, conserva le respect d aux

dogmes qui Tetayalent, et malgre la quantite de bons livres, la

philosophie sera lente a detruire chez eux. les superstitions du

caWinisme. En effet, si cette severite d'usages qui devrait carac-

teriser des vrais lepublicains, n'aurait pu dans les siecles passes

8'etablir sans qu'on ne soit oblige d'emprunter les erreurs des

cultes, le calvinisme, qui avait produit des effets si heureux -a Ge-

neve, raeriterait de devenir le rite favori des republques. Les ver-

tus qu'il fit germer, existent encore. Les Genevois, malgre les ri-

chesses qu'ils possedent, connaissent peu le luxe, les femmes et

les filles jouissent de la plus grand liberte, parcourent seules

es rues et les environs, sans exemple qu'on les ait insultees. II

n'y a pre8que point de scandale, et s'il se trouve quelques in-

trigues, elles sont si secretes qu'elles ne font jamais le sujet de

conversation des oisifs. Mais le plus beau trait qui depeint leur

caractere, c'est que des gens de cinquante mille francs de rent
briguent et s'honorent de la place de professeurs, ne dedaignenl

pas de Tecevoir une pension chetive de six ou huit cents francs
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pu!S([U(> ("fst l'etat qui la donn, et voiit rlans les ecoies publiues
contribuer a Tinstruction de la jeunesse.

„Le lach Yergennes que Teclat de tant de vertus blessait,

voulut,, pour diminuer leur amour pour Tindepeiidance, tacher de

les corrompre. Un theatre lui parut le plus favorahle a ses yues.

II parvint par son credit a en faire batir un, et on y deploya les

charmos de la seductlon sous les formes de la morale. Les rlches,

qui dans d'aulres pays affichent la corruption, sentirent que le

luxe et la mollesse qu'nn peut tolerer dans un etat vaste, sont la

pert des petits. Redoutant i'opinion publique; lis donnerent pour

la premier fois rexemple d'une sag retenue, aucun d'eux n'y

ala; les citoyens indigents n'eurent pas de quoi payer les billets.

et les acteurs s'en allerent pour ne pas mourir de faim.

„Vu sa population, Geneve est etonnamment riche. La dette de

!a France le prouve assez: ce pays paye chaque annee dix mil-

lions d'interets; jugez du capital. Les impositions publiques sont

peu de chose: cela ne surpasse pas 100.000 francs; les riches ies

payent, et quand ii y a quelques r-harges publiques, c'est encore

eux qui se cutisent. Ce patriotisme eclaire qui leur a toujours

fait prodiguer leur hien a Tetat et aux citoyens pa.uvres, a ete

jusqu'a present le vrai soutien de leur puissance, et sera eause

que, quoique dechus de leui pouvoir, ils ne seront jamais bais.

LMndustrie et la connaissance du calcul des Genevois est etonnante,

et s'il on pouvait citer un bon mot pour une raison. ii n'y en a

pas qui les peignitmieux quece ui de M. Choiseul, qui dit: „si vous

voyez un Genevois sauter par la fenetre, jetez vous apres lui, ii

y a deux pour cent a gagner".

„Cest a cet esprit de lucre en partie, que j'attribue e peu

de grands hommes dans la litterature, qui soient sorti de leur

ville, quoique presque tous les individus y recoivent une education

excellente, se ine ent de be les lettres et sont tres eclaires. Rous-

seau les a epuises! Cest un chene enorme dont la vegetation pro-

digieuse aneantit Tiyraie qui Tentourait, fit 1'admiration des siecles

a venir, mais rendit sterile Ic terroir qui le produisit. A leur

goftt pour Tetude les Genevois en joignent un assez genera pour

la poesie. II n'y a pas un habitant qui n'ait rirae quelque sonnet,

ou tourne un madrigal, sans en produire qui soient dignes d'etre

lus. Cest ee qui reiid la plaisanterie d'un garcon assez justc, qui

repondit a un homme qui lui demandait ce que Ton faisait a Ge-

neve: „Pardi, mon ami, rien que de bonnes montres et des mau-
vais Yers".

„§II. Quelques villes de la Suisse. Je partis de

Gene\e et continua! mon voyage le long des bords du fameux
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Leman. Sess enviroris, sans contredt, sonl beaux: mais ii ii'y a en

coiiscirTice rien d'extraor<linaire, et meme les inontagnes arides de

la Savoie, qui ii'offrent rien d'agreable a Toeil ni pour la per-

spective, ni par un aspeet effrayant, le resserrenl beaucoup trop;

Poptiue fait paraltre Teau noire, etroite et uiminuc la moitie de

la beaute de Tensemble. En genera, la grand uantite d'etrangers

iini y Yiennont tous les ans, est cause que n'ayant rien a faire, ils

.ye tuent a rechercher des beautes qui sont plus abondantes autre-

part, ies trouyeut quelquefois, les prOnent, et ceux qui les sui-

vent, ont honte de ne pas admirer ce que tant d'hommes de goM

ont decide etre beau; charun s'extasie par mod, et la encore, les

prejuges font taire la raison.

„Le chemin etant tort beau, on passe rapidement par Mor-

ges qui est une fort jolie petite ville, peuplee d'ecolicrs, et Ton va

coucher a Lansanne. Cest la que commencent les montagnes,

qnoique a dire vrai, ce qu'on appelle plaines en Suisse, n'est qu'une

chaine de coteaux et de bosses. Lausanne est assez grand, mais

triste. Plus de deux cents Angiais au moins y viennent s'ennuyer

chaque annee, pretendent s'y guerir et repartenl pour Tordinaire

tout aussi malades qu'ils font ete. Cest cetie affluence d'etrangers

(lui est cause de Topulence factlce de cettc ville, mais ii suffirait

que les Angiais prissent la faiitaisio de se guerir sur les bords

d'un autre lac, pour la ruiiier.

„De Lausanne ii y a une journee et demie pour arriver

a Morat, qui est une petite ville sur les bords d'uii lac de deux

lieues de long, mais qui, i^ar la variete de ses sites, est en son

genre ce qu'il y a de plus joli. A Tentree de cette ville on aper-

coit un trophee sim])le. mais instructif pour les despotes. Cest

une pile monstrueuse d'ossements huniains, qu'une espece de gran-

ge eii pierre de taille rccouyre; sou histolre est connue. Cbarles le

Hardi duc de Hourgogne, Tadmiration de son siecle parce qn'il

etait brave, crut, comme les rois le croiront toujours, que rinjustice

est une vertu lorsqu'elle se rehausse par Teclat des victoires. Pier

de quelques succes, ii convoite la Suisse, s'apprete a la conquerir

et penetre avec son armee jusqu'aux plaines de Morat. Mais ses

soldats stpendies y trouverent des republicains; les Sulsses com-

battirent en hommes dignes de leur liberte: ils abreuverent leurs

silious du sang des mercenaires; dix-mille d'entre eux perirent

sous leur fer vengeur, et leurs ossements dechaines servirent

a reprimer ceux qui auraient voulu suivre leur exemple. Ainsi

les sables de la Ohampagne, que les cadavres des ennemis de la

France ont engraisses, serviront par leur fertiHte et de trophee
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aux efforts d'un peuple libr, et de monument a la honte des

tyrans.

„Le lendemain j'arrivai a Berne. Cest peut-etre la seule ca-

pitale, ou soi-disante telle, en Europ qui, uant a sa grandeur,

ne solt que la septieme ville du pays, car Bale, Zurich, Soleure,

Lucern, Geneve, Lausanne meme, sont plus vastes. Neanmoins, elle

a un air de grandeur qui en impose. Les deux rues principales

sont larges, tres bien alignees; les maisons qui les bordent, jolies

et de plerre de taille, ayant des galeries voiltees qui font qu'en

tout temps on peut se promener a pied sec dans les rues. Du re-

ste, ii n'y a absolument rien a voir, excepte Tarsenal, la cathedra-

le et rhOtel de ville qui sont tres peu de chose. Berne est batie

sur un long cOteau corne de montagnes escarpees et entoure d'une

riviere, qui, coulant dans un ravin tres profond, ne presente que des

sites pittoresques. Un bout de ce cOteau s'etend dans la plaine, de

manier qu'il aurait ete impossible d'etendre Tenceinte de cette

ville, a moins de Teloigner tout a fait de son emplacement.

„Le gouvernement de ce canton puissant est trop eonnu pour

queje voulusse le decrire. De deux cents familles environ qui au-

raient droit de pretendre y avoir part, 11 n'y en a que quatre vingt

qui regnent, et ce sont pour la plupart les nobles du pays. Aussi

y est-on tres peu porte pour le systeme francais, quoique le bon

sens, qui y domine, les empgchera toujours de se declarer contr
cette puissance.

„L'opulence du pays de Berne est cause qu'ils ont pu faire

des bons ehemins, et Fon arrive d'lci coramodement en deux jours

et demi a Zurich. Sur toute cette route la seule ville d'Arbourg,

situee sur une montagne pointue et entoureo de rochers escarpes,

offre un point ou sarrete avec plaisir Toeil du voyageur. Cest

dans le chateau d'Arbourg qu'est la prison d'etat des Bernois.

Quantite de leurs citoyens qui 8'etaient trop declares pour la de-

mocratie, y furent enfermes lors de Tinyasion des Prussiens, mais

a peine le prince de Brunswic ettt-il tourne les talons, que ce

parti prevalut, on delivra les prisonnlers, et les aristocrates op-

presseurs furent forces d'emigrer.

„Je fus etoniie en approchant de Lensbourg, de voir se pro-

mener, le long des grands ehemins, une troupe de recollets barbus,

avec des dominicains bigarres, qui sortaient d'un superbe couvent

bati tout pres de la. J'adrairai la tolerance des Bernois, mais un

Suisse eclaire auquel j'en fis mention quelque temps apres, medif.

qu"une des grandes raisons de leur existence etait, que le gouver-

nement voulant autrefois attacher d'avantage le peuple a sa nou-

velle croyance, trouva qu'un des meilleurs moyens pour parvenir

Napoleon a Polska. 1. 19.
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a ce but, serait de faire contraster continuelleraeut la crasse

moUesse de ces saints faineants avec les dogmes simples et labo-

rieux du calyinisme.

„Zurich ost une tres jolie ville, de figur ronde, batie en am-
phitheatre et assez peuplee. Sa situatioii par rapport au lac qui la

partage, est cent fois plus avantageuse que celle de Geneve, mais

un chacun connalt Geneve et peu de personnes vont a Zuric. Sans

y voir des palais, comme a Berne, on se plait a conterapler beau-

coup de jolies maisuns, un air d'aisance, un certain gotlt meme
qui regne dans les habillements du peuple, qui en effet est bean-

coup plus content que celul de Berne, car ie gouverneinent de ce

canton, quoique fonde sur Taristocratie, est beaucoup plus modere
que celui des autres. On part de Zurlch le matin, pour arriver Ie len-

demaln a Constance, et la premier viile que Ton rencontre, est

Winterthur. Cest sous ses murs que se donna la sanglante ba-

taille entre les sectateurs de Calvin et ceux de Zwingli, qui avait

voulu rencherir sur ses dogmes. L'acharnement fut egal, les deux

tiers des combattants y perdirent la vie, et ce carnage horrible

n'aurait pas termine une guerre que le fanatisme alluma, sans la

mort du chef, mais Zwingli y fut tue, et son trepas apporta la

paix a une contree digne d'en jouir.

„De Winterthur on va coucher a Prauenstadt, toujours

s'enfoncant dans les montagnes, mais le lendemain a midi on

passe enfin la derniere, du sommet de lauelle se decouvre le lac

de Constance.

„Cest la yraiment que Ton aurait droit de s'extasier. Une
large nappe d'eau qui s'etend a Tespace de quinze lieues, resserree

en que]ques endroits par des langues de terre a contours pitto-

resques, et environnee de cóteaux couverts de yignes qui s'elevent

nsensiblement, est entouree de plus de dix villes considerables qui

servent de points de vue. A sa gaucie les fertiles plaines de la

Souabe que Thorizon seul limite, et a sa droite les g acieres de la

Suisse que Ton apercoit dans le lointain. font Tensemble le plus

beau que l'imagnation puisse produire et qui surpasse de beau-

coup le lac de Geneve.

„§ III. Quelquesvilles de la Souabe et du Tyrol.
La ville de Constance est batie sur les bords memes du lac, la oii

resserre par une longue langue de terre, 11 a ete possible de con-

struire un pont. L'enceinte de cette ville est si petite, et la ve-

tuste de ses murs prouve si bien qu'il n'y en a jamais eu d'autre,

que je n'ai pu concevoir, comraent on l'a choisie pour y tenir un
concile, qui, comme une epoque memorable de notre histoire modern,
attirait uu concours prodigieux de seigneurs de tous pays. II fallait
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absolumetit que ;a moitie d'arrivauts fussent carnpes, car en les en-

tassant les uns sur Jes autres, on ne serait pas parvenii a placer

plus de cinuante mille personnes dans la ville. Le concile de

Constance, un des plus fanieux qui se soient tenus, meritait une

place dans Thisiolre, ne fusse que par une lueur de bon sens ul
brllla dans ces assemblees environnees des tenebres de Tignorance

et de a superstition. La uestion importante: qui est le plus In-

faillible de 1'assemblage de tous les pasteurs de la chretiente, ou

d'un seul homme, sacre a Rom, souvent claudestlnement, fut enfin

decidee par un exemple, et ce concile parvlnt a destituer un Pap
8candaleux. Jean XXIII fut force de rendre les clefs du para-

dis, et le duc de Souabe, son protecteur, enferme dans un chateau,

mourut quelque temps apres.

„Je partis de Constance et rejoignls par d'affreux chemins

la grand route imperiale a Marckdorff. De cet endroit jusqu'a

Kempten ii y a seize grandes lieues d'Allemagne, qui passent au

moins par les etats d'une dizaine de petits princes et comtes de

Souabe. Les montagnos de la Suisse et du Tyrol sont toujours

a Yotre droite, mais pour arrirer a Kempten Ton se tourne tout

a fait corame si Ton vonlait les joindre. Cette ville, qu de loin

a une assez belle apparence. est la capitale de Tabbaye du meme
nom, elle est situee au bord d'un petit lac, presqu'au pled des mon-

tagnes. En entrant dans les faubourgs, je vis des cordeliers, plus

loin des capucins et puis des bernardins. J'avais deja meme passe

la moitie de la vil]e, iorsqu'enfin sur une grand place j'apercus

des habitants seculiers. Effraye de cette population monastique,

et plus encore d'un Alleraand a grosse perruque, je me hatais de

changer de chevaux et continuer ma route vers Puessen. II y a six

mortelles lieues jusqu'a cet endroit, par un pays presque desert

et tout couvert de forets. La nuit m'erapecha de remarquer quelque

chose dans la capitale de reveche d'Augsbourg, et avant qu'il fut

iour, je gravissais deja les montagnes du Tyrol.

„La seule reflexion que je fis a Innsbruck, fut que personne

ne meritait plus d'etre pris, que Charles-Ouint qui se piquait pour-

tant de connaissances militaires. Pour arriver a cette ville ii faut

passer vingt lieues de defiles par des chemins surement alors im-

praticables, car ceux d'aujourd'hui ne datent pas de quarante ans.

L'approche d'Innsbruck meme peut-etre rendue impossible, en se por-

tant avec 500 hommes entre les montagnes et la riviere, et dans

un endroit de telle force, le prince le plus puissant de TEurope,

qui disposait de deux cents milie soldats, se laisse surprendre

a table par une centaine de cavaliers confederes de l'approche

desquels ii n'avait pas la moindre connaissance.
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„Pour aller d'Innsbruck a Trente, ii faut passer Brixen, (juoiue

cela soit un detour considerahle, mais les ingenieurs ont etó for-

ces de faire suivre aux chemins les contours des vallons. Cette

ville, de moitie plus petlte d'Innsbruck, est absolument dans la meme
posltion a Tegard des moritagnes. L'ev§que de Brixen, durant la

guerre de lasuccession d'Espagne, avec six cents paysans tyroliens

attaua au passage toute rarme de Telecteur de Barier et la

forca de rebrousser chemin; ce fait rend Charles-Quint encore plus

ijiexcusable.

„Rien de si varie nue le chemin de Brixen a Trente. Les val-

lons qui tantOt se resserrent par d'horribles rochers, tantOt s'ouvrent

pour montrer des longs cóteaux couverts de vignobles et des mor-

ceaux de terrain cultivs sur la cime des montagnes, offraient

a chaue instant les sites le plus pittoresues. Trente m^me, quoiqu«

batie dans un fotid, offre a la vue un coup d'oeil agreable. Cette

ville, qui d'ailleurs ne renferme rien d'extraordinaire, me fit plai-

sir par la seule pensee, que pour le repos des pauvres humains le

concile qui s'y tint, fut la derniere farce de cette espece que Ton

jona.

„De Trente ii y a quinze grandes lieues jusqu'a Hasbaiiu,

premier ville considerable de TEtat veiiitien. Le chemin qu'on fait

n'est que continuite de montees et de descentes jusqu'a ce que vous

eussicz traverse cette chaine de hautes montagnes. Bassano, Oa-

stelfranco, Treviso, sont toutes des villes Tune plus jolie que

Tautre, percees de rues propres et larges, et d'une situation char-

mante. Je les traversai rapidement, je passai a Mestre et arrivai

a la fin de juin a la capitale du territoire de Saint-Marc.

„§ IV. Venise. Rien de si triste que Yenise en ete. 11 n'y

a anie qui vive, toul le monde se trouve a la eampagne, point de

spectacles, point de casinn, la chaleur est excessive, les rues in-

fecttes, les canaux malpropres, et le scirocco fait croltre Therbe sur

les maisons. Sur la place oh ne voyait pas le soir cinquante pro-

meneurs, et le caffe Xobile, ce fameux caffe, le lieu de rassemble-

ment de tout le livre d'or, se trouvait tout a fait desert, et mgme
par un abus que Ton ne souffrait qu'alors, que!ques bourgeois s'y

etaient glisses. Voyant qu'il ne fallait pas compter sur les charmes

de la societe, je m'empressai de courir les eglises et les palais,

et passai tous les jours quelques heures dans celui d'un doge.

„Ce batiment imposant par sa grandeur est bati d'une ar-

chitecture moderne-gothique, et peut-etre la seule dans ce genre;

ii est rempli de tresors inestimables en peinture. Paul Yeronese,

le Titien, le Tintoret, et le Bassan y epuiserent leur genie. Le pre-

mier surtout excelle dans les tableaux de clair-obscur, c'est le co-
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ryphee de Tecole venitieniie et la grandeur qui la caracterise lui

ferait doniier volontiers la palm sur toutes celles d'Italie. Le Titien

ravit Toeil par Teclat de ses couleurs, le Tlntoret, etonnant dans

ses eompositions, est un peu diffus, et le Bassan sombre et trivial;

neanmoins, leur- merite i\'a. point trouve dMrnltateurs. Tous ces

chef-d'oeuvres dont les Yenitiens ne connaissent pas ie prix, et

qu'ils ne conservent que parceue des milliers d'etrangers ont

dit que c'etait beau, furent dans le temps acuis a peu de frais:

le fameux tableau, entre autres, de Paul Yeronese, de la noce de

Cane, ne couta aux benedictins qui ie possedent, qu'un tonneau

de vin et de Tasyle qu'ils donnerent a ce grand homme malheureux.

„Les appartements du doge, petits, vllains, sales. sont dans

un recoin du palais, d<int les fenetres donnent sur une rue de deux

toises de largeur, et sur un canal puant; neanmoins, ii faut qu'il

y ioge, lui et toute sa familie, par une loi de Tetat. Le doge d'au-

jourd'hui, nomme Manini, le plus riche particulier de Tetat, a ISO.OOO

dueats de rent. U n'a accepte cette charge archi-ggnante et dont

les emoluments ne surpassent pas cinuante mille francs, que pour

faire honneur a sa familie, qui ne dat que de cent cinquaute ans,

et i'c)n croit qu'apres sa mort le sege dogeal sera longtemps

vacant.

„Les Yenitiens, durant la crise qui agite leurs voisins, ne pen-

saient guere a bien armer leur neutralite, et pour s'opposer aux

pretentions de Tempereur, et aux menaces de TAngleterre, ils te-

naient une compagnie de sbires et depensaient deux cents mille

ecus en espions.

„Quoique Tetat venitien soit farci de cloltres et peuple de

moines, le gouvernement a su parfaitement distinguer le temporel

du spirituel. U les a tous mis au regime; chaque moine (excepte

les ordres mendiants qui n'ont rien du tout) a deux sols par jour

pour sa nourriture et cent par an pour son vetement; le surplus

comme superflu est verse dans la caisse de Tótat. Le seul eouvent

des benedictins a Yenise, compose uniquement de riobili, a soi-

xante mille ecus yenitiens de rent.

„Les arts et les sciences. comme on peut bien le croire, sont

dans un etat pitoyable. L'ecole de peinture est tout a fait insigni-

fiante. La noblesse etudie tres peu, n'a presque pas de bibliotheques

partieulieres. Le tiers etat ne s'en mgle non plus, car cela ne lui

servirait a rien. II n'y a pas un seul cabinet de lecture, et les li-

brairies sont si mai fournies, surtout en livres francais, que Tun

d'eux me donna le Baron de Foeneste, comme Touyrage le plus sail-

lant de son magasin. Malgre ceci les poetes improvuatori trouyeiit

de quoi vivre, et pourvu qu'un etranger reste quinze jours a Ve-
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nise, ii est sur d'avoir iiii sonnet en son honneur, iril paye deux

sols, c'est la taxc.

„Les plongeurs de Yenise sont peut-etre les premlers de

cette espece. On ne sait ce que Ton dolt admirer le plus, de leur

agUite ou de leur hardiesse, et comme ils sont tres nombreux, une

marin bien reglee en aurait pu tlrer des avantages considerabies.

L'idee meme en est venue aux Yenitiens, et ils en embaruent
quatre sur chaque batiment arme, qui eeryent a decouyrir les yoies

d'eau.

„\'enise n'a depuis longtemps ])roduit des grands honjmes,

inais ii y existe toujours des hommes fameux dans Tenceinte de

de la ville, auxquels ses paisibles habitants, emerveilles de leur

merite, ont donn un haut degre de reputation. Cest a ce titre que

Don Cristophoro P'aiile merite un article a part, comme un homme
etonnant, qui sous sa vaste perruque a concentre presque toute la

renommee de l'etat. Ce magistrat seyere a la charge importante

de signif^er aux gens de sortir de layille, de conduire les nobles

dans un cul-de-basse-fosse, d'en faire etrangler la nuit et d'autrps

petites fonctions de cette espece. Cest Thomme le plus redoute

de la yille, et du moment qu'i] a mis sa perruque et endosse sa

soutane, 11 ferait fuir cinquante mille Yenitiens comme un epouyan-

tail dissipe une volee de moineaux. Cet homme terrible jonit a cause

des dangers de sa charge d'un revenu tres considerable. et chaque

coup de parti ({iril fait, lui vaut encore de 1'argent. Quelques mois

avant mon arrivi e. une occasioii iiuMI eut de signaler son courage,

mit le dernier sceau a sa reputation. Un gentilhomme de Terre

ferm, connu par son attachement au regime francais, fut Jug
digne par les trois inquisiteur8 (roccuper une place dans les

plombs. 11 en eut yent, niais se yoyant sujyi, et trouvant la fuite

impraticable, ii s'enferme chez lui, et plein d'un noble desespoir,

jur de casser la tete au premier qui se presentera. Sa resolu-

tion intimida les plus braves; le seul Christophoro-di Christophori,

escorte de recors et suiy de Telite des compagnie hasse, se presente

intrepidement devant les yeux du noble consterne, en lui signifiant

sa detention. Ctait le duel d'arlequin avec pierrot, le plus poltron

fUt le dessus, et Christophoro emmmena son adyersaire sans coup

ferir.

,Lorsqu'on arreta, ii y a quelques annees, le procurateur de

S. Marc. Pisani, qui youlait, a ce que Ton disait fort improprement,

egorger le senat avec une centaine de conjures, ii n'y avait deyant

sa maison pas moins de trois cent sbres bien determines...

a s"enfuir au pramier coup de pistolet, et sans un colonel dal-
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mat c(ui se chargea de Taffaire, le Coriseil de Dix aurai) ete dans

le plus cruel embarras.

„Cest a Venise que je Jus pour Ja premier fois Jes gazettes

italiennes. S'ii y avait un prix pour l'iiieptie et le mensonge, per-

snnne n'oserait le laur disputer. On y trouve reunies chaue jour

a rignorance la plus gi^ssiere, es assertions les plus impertinentes,

Burtout quant ii s'agit de Ja France qul est Je plastrou de leurs

Iraits d'esprit. Un noble qui a eu la patlenoe de faire le compte
des morts et des blesses, a trouve que depuis le quinze de mai
1792, iJs ont egorge un million deux cents miJle soldats patriotes.

Cest le roi de Sardaigne qui dans tout ceci joue le premier role;

toutes les semaines au moins ii se passe un combat notoire, et

chaque mois une bataille, sans quoi ils n'interesseraient pas les

lecteurs. Les Francais, comme on peut le croire, sont toujours battus

a plate couture, ii y en a trois ou quatre mille hommes de tues, sans

conipter les prisonniers, et quarante Italiens tout au plus morts
tres chretiennement. Si le roi de Sardaigne, qui a deja conquis le

Dauphine, ne va pas a Lyon ou a Paris, c'est pure bonte d'ame,

pour ne pas verser trop de sang: et s'il ne reprend ni la Savoie,

ni le comte de Nice, c'est pour punir ses sujets d'avoir souffert

qu*on plantat des arbres de la liberte. Enfin, je crois que uand les

Francais seroiit a Turin ou a Rom, ils diront qu'on a evacue ces

villes tout expres, pour leur fournir Toccasion de faire leur salut

dans des pays catholiques.

, V. Perrare et Bologne. On part de Yenise la

nuit, pour arriver an lever du soleil dans un bateau fori commode
a Chioggia. Le spectacle qui s'offre a vos yeux, uand vous voyez

paraltre dans tout leur eciat les plaines variees du territoire ve-

ui',ien, ne cede en rien a l'impres8ion triste que vous ont laissee

ces masses de pierres entassees dans les lagunes. II est preferable

en ete de faire la route par eau pour arriver a Perrare, car a la

fraicheur que cela procure, s'ajoute encore le plaisir d'errer par

des larges canaux, dans un pays qui ne paralt qu'une continuite

de jardins. Le Po seul dissipe cette illusion, et le cours majestueux

de ce fleuve, qui presente une nappe d'eau d'une demie lieu de

largour, absorbe toute votre attention. On le remonte Tespace

d'une poste pour debarquer d'un petit bourg, ou cinquante mule-
tiers sont toujours prets a transporter vos effets sur des mechan-
tes caleches; mais si Ton est mai a son aise, la beaute du pays
vous en dedommage, et la lieue que Ton fait jusqu'a Perrare. est

bordee par une ailee de quatre rangs d'arbres, et le chemin est

pareil a ceiui des parcs anglais.

„Perrare ne se montre qu'aii moment qu'on y entr(\ On y voit
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les vestiges de quelques fortifications assez modernes et qui ne

paraissent pas mauvaises, mais dont on ne prend pas le moindre

soin. D'ailleurs, des soldats du pap les defendent, c'est tout dire.

J'ai remarue neammoins que depuis la nouvelle reform, ils etai-

ent tous tres bien habilles. Ferrare est tres grand, mais deserte

a ne pas voir trois personnes dans une "longue rue. La maison

d'Este qui Toccupa si longtemps, n'a pas laisse en batiments des tra-

ces de sa grandeur, et soit que ces princes eussent eu peu de gout

pour les edifices, ou que les fonds leur manquassent, ils n'ont

point egale les autres anciens souverains de Tltalie, qui dans des

espaces bien plus petits, comme les Gonzaguee de Mantoue, les

Pies de Mirandole, ont laisse des monuments qui attesteront

longtemps leur gout pour les arts. Je ne m'y arretai que le temps

qu'il fallut pour yisiter le tombeau de ]'Arioste, et continua! ma
route vers Bologne.

,Le chemin est fort beau, quoique pas fini dans tous les

endroits. Le pays est superbe, et meme ii porte unc certaine em-

preinte d'aisance, qui ne se voit pas dans les autres domaines du

Pap. On parcourt rapidement vingt-huit milles d'Italie, et Ton

cóuche a Bologne.

„Cette ville a ete tant de fois decrite, Ton s'est si fort ap-

pesanti sur son rausee, ses eglises, sa tour inclinee, etc, que

je ne pretends pas empieter sur les droits d(^ tant d'observa-

teurs. Je ne puis seulement m'empecher de taire quelques re-

marques sur ses faits historiques. Placee au milieu des plaines

les plus fertiles, peuplee de nombreux habitants, entouróe d'enne-

mis faibles en comparaison des autres princes de Tltalie, jamais

nóanmoins elle n'a pu jouer un rOle superieur, ni &tre de quelque

poids pour le parti dans lequel elle s'est Jetee. Les citoyens qui

la dechirerent par leurs dissensions, principalement les Bentivo-

glio et les Canevochi, n'ont guere pense a s'aggrandir en dehors,

toute leur ambition se bornant a affermir leur pouvoir, conteste

par des rvaux et par des puissances qui leur etaient ennemies. Si

elle a excite quelques instants d'interet et d'attention, c'est

quand les emigres florentins y ont etabli leur point de rassemble-

ment, mais meme alors leurs projets mai soutenus par le Bolog-

nois, ont toujours manque de succes. Un des condottieri les plus

ambitieux de Tltalie, Niccolo Fortebraccio, s'en empara, mais soit le

peu de genie de son fils Francois, auquel ii en confia le gouver-

nement, ou le peu de fond qu'il a pu faire sur Tenergie de ses ha-

bitants. Bologne n'augmenta pas sa puissance. Les papes, par la

proximite de leurs etats qui la cernaient dans leurs arrondissements,

furent les seuls qui recueillirent des avantages reels de leur sou-
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verainete, mais Bologne y perdit, et cette villc, comme presue
toutes les autres qui languissent sous leur gouvernement, se voit

dechue aujourdhui de sa population et de ses richesses.

„Les villes de la Lombardie ont dans nos temps modernes
donn peu de preuves d'une energie soutenue, excepte celles qui,

la proximite de la mer aldant a etendre les bornes de leur cupi-

dite, remplirent leurs habitants de cet esprit d'astuce, mele a un

certain courage, necessaire pour soutenir ou propager le com-
merce, et soit que soumlses a des prlnces puissants qui les

abatardirent par un despotisme soutenu, soit amollies par Tabon-

danr-e de leur territoire, leur caractere ne deploya jamais, dans

des cas urgents, ni la constance de la vertu, ni Topinlatrete du

desespolr. Le centr seul de Tltalie enclava dans ses montagnes

les restes de Tamour de la libcrte des Romains, le gout des arts des

Grecs. et quelques traces du devouemenl des Gauiois, et les coUi-

nes de la Toscane offrent plus de traits saillants a Thistoire que

toutes les annales de leurs voisins.

„Mais avant que de finir mon article de Bologne, une anec-

dote singuliere, tiree de ses annales, merite d'avoir ici sa place.

On a vu dans les siecles de Fignorance des papes lancer des

anathemes et des peuples a genoux, effrayes des consequences de

ces foudres celestes. abandonner ou trahir leurs chefs anathemi-

sós, mais on n'a vu, que sous les murs de Bologne une armee ab-

soute se dissiper par scrupule de conscience. Ce fait est le sui-

vant. Le pap Jules II ayant fait le magnifique projet de forcer

les Francais d'abandonner le Milanais et leurs conquetes dans

i'Italie, ceux-ci, pour parer le coup, parvjnrent a se faire un parti

parmi les cardinaux, a la tete duquel etait Soderini, frere du gon-

falonier maitre de Plorence, et auquel on promit la papaute pour

recompense de ses intrigues. Jules qui ignorait cette tram, envoya

le cardinal de M«dici comme legat a Bologne, et se preparait d'y

aller lui-m§me pour s'opposer aux intentions des Bentivoglio qui

Youlaient rentrer dans la ville, lorsqu'en chemin neuf cardinaux

du nombre de ceux qui Taccompagnaient, le quitterent et allerent

a Pis convoquer un concile. Le pap irrite et effraye en meme
temps, n'eut d'autre ressourec que de convoquer lui-nieroe un con-

cile, de lui assigner la ville de Rom, et de fulminer une excomu-

nication majeure contr les cardinaux de Pis et le parti francais

qui les soutenaient. Pendant que ceci se faisait, les Plorentins qui

souffraient impatiemment que Pis fftt gardee par une garnison

francaise, susciterent une revolte, massacrerent les Francais, et le

concile effraye s'enfuit a Milan; mais du cóte de Bologne les Fran-

cais plus heureux surprirent la ville et remlrent les Bentivoglio
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en x)OssePS)on de leur ancien iie soiiverainete. Le pap ayant ap-

pris ceci, envoya incessamment une armee, dans laquelle tait legat

le Cardinal de Medici, pour Tassieger; ii Taurait meme prise, sans

Taction hardic de Gaston de Poix. chef de Tarmee francaise, qui

donna la bataille de Ravenne, ablma l'arniee de la ligue, et fit le

cardinal de Medici prisonnier. Mais son bonheur voulut qu'il tom-

bat entre les mains du cardinal de St. Sverin, qul faipait la fonc-

tion de legat dans i'armee du concile. Ce cardina
,
plus soldat

qiie pretre, permit a Medici d'envoyer un courrier au pap, sans

croire que cela put ]iorter prejudice aux affaires de son parti. Ce

courrier partit et trouva le pap k Ostie, tout prt a s'embarquer;

ii le rassura et lui proposa d'einp:oyer rexpedient qu'avait trou-

ver Medici pour retabiir ses affaires, Ce cardinal lui demandait

seuleriient le pouvoir absolu d'absoudre les Francais qui avaient

combattu a Ravenne, car ils etaiont excommun)es. Le bref qui

lui dunnait ce |)ouvoir lui etant parvenu, le cardinal ne manqua
pas d'en faire courir le bruit parmi les soidats; ceux qui avaient

la conscience timoree, accoururent en fonie pour recevoir ]'absolu-

tion, ot comme la seule penitence qu'on leur imposait, etait de ne

plus tomber dans la menie fante, les compagnies se virent bientOt

abandonnees de tous ceux u\ avaient des scrupules de conscience,

et larmee, par ce moyen, reduite a un tiers. 11 arriva m§me un

autre inconvenient, que ceux qui avaient ete absous, se piquai-

cnt de niepriser le concile, et recevaieiit avec des huees les cita-

tions que Ton faisait au pap a la grand porte de Teglise de

Bologne. Le concile en fut si effraye qu'ii s'enfuit, Tarmee absoute

et dlminnee s'enfuit aussi, et tous ensemble, vaincus par le pardon

genereux du S. Pere, passerent les Alpes a la hate.

„A dix milles de 1-Jologne les plaines se terminent et le terroir

commence a 'elever par des jolis cóteaux jusqu'a ce (lue i'on de-

couvre les montagnes qui rorment l'Apenin, mai» qui en compa-
raison des Alpes ou du Tyrol, meriteraient a peine le nom des

grandes collines. Les chemins continuent a etre bous, le pays est

egalement cultive, excepte dans les endroits ou des escarperoents

trop considerabies ont degoute Tindustrie des Italiens, et Ton ne

Yerrait aucune marque distinctive des etats dn pap a ceux du

Grand Duc, si une douane bien severe ne vous indiquait les limi-

tes de ses domaines. (Juand on y a fini la visite interessante de

vos chemises et de vos fracs. ii vous reste encore trente et trois

milles jusqu'a Plorcnce, ou le premier soin des douauiers est de ve-

rifier, si vous n'avez porte aucune atteinte a !'inviolabilite dc

leurs sceaux, et de se faire payer la peine qu'is se donnent de

les Oter.
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;:; VI. F I o r e ri c c. Airivaiit a Florence du cOte de Bolog-

ne, cette ville iie vous presente pas un coup d'oeil bien salUant.

On ne la voit presue pas. Le grand chcmin vous fait suiwe le

contour de quelques descentes rapides, et celle de plusicurs hau-

tes cloisons, ou apres s'etre vu renferme entre deux miirailles,

l'on parvient tout d'un coup a ]'allee ([ui aboutit a l'arc de

triomphe. II est vrai que Tarchitecture irnposante de ce monu-
ment, sa simpliclte, son gout et la hardiesse du char d'Apollon qui

le surmonte, vous dedommage tout d'un coup de Timpatience que

l'on ressent en approchant d'un endroit conslderable, sans pou-

voir le contempler a son aise. mais uant a la vue vous n'y ga-

gn'.'Z rien, car la proxlmite des murs et l»'ur hauteur cache encore

inie fois la vllle.

„De quel(iue cote que Ton entre dans Plorence, ii ne s'offre

rien de frappant a la vue. Ce sont partout dfis vues nial alignees,

qui bordent des malsons sans gout. Ii faut parcourir la vil!e avec

plus d'attention pour en trouver les beautes, et sans chercher la

belle architecture, qu'on n'y rencontre nulle part, se contenter de

Teffet que font des masses de pierre d'un style particuier, les-

quelles en s'elargissant forment des places spacieuses, ou isolees

en imposent par leur solidite. Mais pousse-t-on plus loin la re-

cherche, on trouye dans Tinterieur de ces batiments un assem-

hlage somptueux des chefs-d'oeuvres de Tart. L'opulence de Medi-

cis guidee par des homnies qni connaissaient le- vrai beau, a seule

pu faire des coliections aussi coteuses, dont le moindre merita

n>st sórement pas d'avoir ete fabriquees en partie par es arti-

stes du pays

.,Tous les Yoyages d' Italie sont pleins de descriptions exac-

tes des choses remarquables de Florence. La Galerie, le Palais

Pilti, le Palais vieux, la Chapelle de S. Laurent, le Baptistere,

les cabinets d'histoire naturelle, la bibliotheque, y composent des

articles aussi interessants que detailles. Desesperant donc d'y pou-

voir jouter quelque chose, je me contenterai de quelques legeres

rófleiions sur les objets qui m'ont le plus frappe.

„Pour pouYoir juger des beautes renfermóes dans la galerie

des Medici, ou mme pour n'en donner qu'un leger expose, ii fau-

drait la parcourir six mois avec Tattention la plus scrupuleuse,

car ce ii'est pas une ecole pareille a celle de Yenise ou de Ro-

m, ou des tableaux immenses par une composition etonnante

rixent d'abord votre attention. lei 11 faut s'en approcher, et au mi-

lieu de quelques milliers de cadres, distinguer ceux qui renfer-

menl les plus beaux morceaux, et qui souvent encore sont places

dans un jour uui leur est contraire. Le melange qu'on y voit



300

a chaue moment de la sculpture avec la pelnture qiii est d'un

effet si heureux pour rornement d'un palais, est tres contraire pour

celui d'une galerie. Un genre nuit a Tautre, et la Venus du Ti-

tien qui surmonte la fameuse Venus Medici, perd, par la proxi-

mite de cette pief*e rare, la moitie de Tattention qu'on lui vouerait

dans un autre eudroit. L'ecole florentine, malgre le degre de per-

fection ou elle est parvenue, et le sentiment qui la caracterise,

manque d'elevation. Ce ne sont que des beaux tableaux, et non des

pans de muraille couverts d'un assemhlage de figures a caracteres

profonds qui donnent a Tart une extension de grandeur dont un

siraple cadre ne le fait pas croire susceptible. Leur quantite dans

la galerie leur nuit, et ii semble que cet endroit ne soit reserve

qu'a des connaisseurs capables de ne fixer que ce qui merite de

r^tre. Ce defaut est beaucoup plus sensible dans le palais Pitti,

car rien ne le dedommage. Les chambres de ce palais, eclairees par

un double rang de petites fenetres, ne forment qu'une muraille de

tableaux, entasses les uns sur les autres, contournes d'ornements

en dorures et en stue, dans le plus mauvais style du seizieme

siecle. On s'y perd en un mot, et sans des cicerone assez instruits,

on passerait a cótó d*un Andre del Sarto, ou d'un Pitro de Cor-

tone sans les voir. Les plafonds al-fresco, soit que le temps les

ait gates, ou qu'ils soient tels, m'ont paru eioignes du merite

qu'on leur attribue, mais parmi les bustes, en revanche, j'en ai

trouYs du plus beau style qu'on avait places dans des coins, ou

1'ombre les couvrait presque en entier. Le jardin Pitti a pu etre

fort beau dans le siecle passe, mais dans celui-ci je ne lui trouve

aucun merite bien eloigne de la majeste de ceux de Rom. II n'a

pas Tombre ni Tagrement des jardins anglais, quoique Pinógalite de

son terrain Taurait rendu tres propre a ce genre; la fameuse Ile

du milieu, placardee des pots a fleurs, est d'un mauvais gout re-

butant, et parmi la quantite de statues que Ton voit dans son en-

ceinte, a peine pourrait-on en compter quatre ou cinq qui ont

quelque merite II est vrai que cela eut ete dommage d'exposer

de beaux morceaux aux intemperies de Tair. mais on aurait pu

obvier a cet inconvenient en y placant d'autres, d'un travail plus

uni, d'une pierre moins precieuse que le marbre, et surtout plus

grandes, comme cela convient a un jardin, ou Tespace que parcourt

la vue rend les objets plus menus.

„Une des choses qui frappe le plus dans Plorence, c'est le

dóme et la place qui Tentoure. L'on ne peut voir sans etonnement

cette masse enorme revetue de marbre blanc et rouge, isolee au

milieu d'un vaste contour de hautes maison, qui en s'elargissant

laissent voir un vaste espace pave en pierre de taille. La tour,
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sans etre elegante, partage le genre massif de Teglise, et ne manue
pas ile beaute; lo baptistere est la plus ornee de ses trois pieces;

sa form octogone, sa hauteur, la variete des pierres qui le eouvrent,

font plaisir a Toeil. L'interieur de Teglise ne presente qu'une

Youte immense et deserte, soutenue de uelues piliers, donr les pa-
rois ne sont ornes que de tombeaux gigantesues cii Tent volt des

statues euestres taillees en relief. La nef, qui est assez belle mal-
gre sa grandeur, ne paralt presque pas, a moins que Ton ne s'en

approche. Rarement iJ se trouve beaucoup de raonde dans cette

glise, ce qui ajoute a la solltude, et Thomme qui sc voit au milieu

de ses muralUes elevees, que leur aspect en rend encore plus

grandes, par un retour sur sa propre petitesse, ne peut s'empecher

de ce mouvement de respect, qu'lnspire tout endroit qni est hors

de oomparaisons ordinaires

„La place du Grand Duo a un aspect plus bizarre, mais qui

par son origlnalite frappe toujours l'oeil. Le palais vieux est redifice

le plus saillant qui se presente. II empete sur le carre que forme-

ralt sans cela la place, et en remplit un tlers. Sa vetuste en im-

pose. Une petlte porte qul se trouve dans Tun de ses coins, est

cachee par deux fgures gigantesques assez mai sculptees; de

l'autre cOte une statu euestre de bronze et une fontaine sur-

montee d'un Neptune monstrueux, fixent votre attention. En face

se presente un espece de perlstyle ou de salle ouverte, dont le tolt

est soutenu par que]qnes minces piliers: le dedans du perlstyle est

rempli par des statues de marbre blanc et rentre-deux des piliers

par d'autres en bronze assez belles; celle du Mercure surtout, qui

tient la t§te de Meduse, est tres hardie. L*interieur de la cour de

la galerie de Medcis que Ton entrevoit, conduit naturellement vos

pas de ce cOte, et empeche que Ton ne prenne gard la pau-

vrete des maisons qui bornent cette place.

„L'endroit le plus beau de Plorence est sans contredit un

point de vue quelconque pris sur les quais ou sur les ponts. La
largeur de TArno, la variete des batiments qui le bordent et tres

divers en structure, font un ensemble fort agreable. II serait seule-

ment a souhaiter que TArno eilt une raasse d'eau plus grand; ii

est en ete d'iine aridite rebutante, et Toeil s'accoutume avec peine

a chercher quelques filets d'eau au milieu de la boue et de bancs

de sable qui le resserront. Cet endroit de la ville a le defaut de

toutes celles qui n'ont point ete b^ties sur un plan suivi: tout un

cOte, depuis le pont de S. Catherine jusqu'au pont vieux, manque
de quais, ce qui diminue la moitie de sa beaute.

„Florence, malgre la variete de son paysage, se trouve dans

un yallon trop etroit pour fournir beaucoup de cótes pittoresque&.
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On vante la viie de Piesole, eile est fort belle sans contredit. mais

elle sert plus a presenter tous les alentours de la ville qu'a la

faire paraTtre avec arantage. Du cóte de Boboli Taspect est plus

heureux, la ville se trouve plus pres de vous, on distingue mieux tous

les batlments considerables, et Ton decouvrc plus de ces longues

lignes droites qui ornent sl bien un tableau.

„Le total de Plorence a que]que chose de particulier qui,

sans etre beau, la rend superieure aux autres villes do lltalie.

Les places sont inegales, mais vastes, ayant toujours que)que bjlti-

ment considerable qui les orne; les rues droites et longues, ii y en

a meme plusieurs qui ont une largeur majestueuse. Les maisons qui

les bordent, presentent a la verite des hautes murailles percees de

petites fenetres carrees, mais leur singularite consiste dans une espece

de galerie ouverte sur le toit, dont les chevrons, en form d'abat-

jour, s'avanceiit a plus de quatre pieds dans la rue, ce qui fait

que Ton est tout etonnó, dans Tespace assez large, de n'apercevoir

qu une band de ciel tres etroite. Les palais des grands ont un

caractere plus distinctif; ce sont des earres pleins immenses qui

remplissent la moitie dune rue; leur structure est en pierres de

taille saillantes, dont la surface, rendue inegale, presente une

rusticite factice, qui n'>3st pas sans agrement (le palais Pitti est

tres marque dans ce genre); leurs fenetres sont petites, tres distan-

tes Tune de Tautre et bordees do grilles.

„Anciennement, chaque familie herissait de tours le batiment

priucipal qu'elle occupait, pour le mettre en etat de soutenr un

sleg. Aujourd'hui, ii ne reste que quelques legeres traces de cet

usage, quolque du reste tout ces palais correspondent parfaitement

a l'intention de ceax qui les construisirent, car ii serait diffcile

de s'en emparer merae avec du canon.

„Mais ce qui rappelle le plus les temps feodaux, et qui

prouve que les maisons de Plorence etaicnt baties de manier que

leurs habitants y trouvassent un asyle contr la violence des

grauds et Tinimitie des chefs de parti, ce sont les portes. On en

vcit d'une epaisseur respectable, mais toutes sont barricadees de

grandes barres de fer, et ont pres de soi un petit trou grille

a une certaine hauteur, d'ou Ton peut voir les entrants; en outre

de celui-la, au dessus de la porte principale, presque tous les

etages ont leur planchers perces d'un autre trou, recouvert d'une

etoile de pierre, tant pour servir de defense a ceux qui des ap-

partemeuts d'en haut tiraient sur les assaillants, que pour intro-

duire une communication vocale plus prompte,

„Divers edifices maruants qui datent du 15-me et 16-me

siecle, des fontaines ornees de grappes de pierre et des especes
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de galeries ouverles, soiitenues par des piliers places en quin-

uoiice, varieni l'aspect monotone des mes. Mais un avantage im-

payable pour les pietons, est la beaute du pave sur leuei ils

marchent. L'on ne ressent aucune fatigue a parcourir des larges

piorres de taille d'une proprete channante, que ies paysaiis des
alentours, avet; leurs anes charges de hottos, debarrassent journel-

lemeni de la boue et des ordures.

,Si Fiorence manque de ruines qui attesterit Torguell des

empereurs et le luxe du peuple romain, son encelnte est remplie

de batiments encore existants qui vous rappellent ses fastes mo-
dernes. Partout vous en lrouvez les traces, et Tendroit d'une cata-

strophe remaruable est toujours connu, Un voyageur ne peut
sans eniotion entrer par la porte Romaine, le bucher de Savona-
role semble se presenter a sa vue, et les cendres de ce moine In-

trepide qui denonca sur la chaire les crimes du Borgia devant

lequel tremblalt toute ritalie, meritent un ressouvenir. Passe-t-il

par les rues, les noms des iiardl, des Buondelmonti, des Calvicanti,

des Rucellai, ecrits sur leurs coins, lui rappellent la valeur de ces

anciens chefs qui guiderent un peuple belliqueux, dont le courage

parvint a soumettre des voisins non moins guerriers, et a porter

Fiorence a un degre de grandeur, duquel elle n'a fait que decbolr.

Une seule pensee Tattriste, c'est qu'il ne reste d'autre trac de la

valeur des Plorentins que les bras de fer mures dans le coin des

carrefours, qui servaient a porter les barrieres des compagnies
„Mais c'est sur la place du Grand Duc qu'une foule d'idees vous

absorbent, et Ton ne peut reflechir de sang froid a la quantite de

contrastes frappants qui y eurent lieu. Le pave de cette place con-

tient moins de pierres qu'il n'y eut de ciloyens egorges sur ses

carreaux. L'on ne peut comprendre, cómment s'y rassemblaient tout

d'un coup ces foules nombreuscs d'un peuple jaloux de sa liberie,

qui faisaient trembler les chefs des plus puissantes faiiiilles, quoi-

que escortes de tous leurs satellites, et l'on croit encore voir

entre leurs mains les membres palpitants d'un ministre coupable,

d'un monstre nomme Scesi, qu'ils dechirerent en lambeaux et

devorerent tout vivant. Si le palais Medici fait naitre des refie-

xions sur la grandeur et ies revers de cette raaison trop vantee,

le palais ne vou8 laisse pas le temps de classifier la foule de

changements qui s'y firent. L'on est etonne de lir que cet endroit,

constamment occupe par les premiers de Tetat, les plus verses

dans Tart de gouverner* n'a jainais vu iinposer des lois qui aient

contente la nation. On crut y remedier, en confiant les renes du

gouvernement a un seul. Gauthier, duc d'Athenes, fut investi de la

suprSme puissance, et son regne fut celui d'un tigre; jamais Flo-
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reiice ne vit sortir de ce palais des decrets plus terribles. A peine

le peuple l'eilt-il depose, que sa place fut occupe par Michel; un
simple tisseur en laine s'assit au milieu de l'orgueilleuse seigneu-

rie, son courage repriraa Tinsolence des nobles, ii pacifia le

peuple, et sa politiue, guidee par le seul instinct de la probite,

etonna Tltalie. Jette-1-on un coup d'oeil sur las opiftions religieu-

ses, un autre contraste vous frappe. L'on voit dans les habitants

de ce palais les plus fermes appuis de la puissance des papes. Le
part guelfe est toujours dominant, les ghibelins proscrits sans
retour, le respect pour le clerge affermi par une suit de cinq

siecles, et un moment apres, une conjuration manuee vous offre

le spectacie de Salviati, archeveque de Pisa, pendu a Tune de ses

crolsees. Un voyageur qui medite sur ces faits, cherche du

milieu du silence des pierres quelque monument intact qui atteste

rexistence de ces temps orageux, son oeil se promene en vain

sur les habitants nonchalants qui parcourent cette place, un seul

bronze fixe son attention: c'eet une Judith tenant la tgte d'Holo-

pherne dans une main, et le glalve dans Tautre, avec Tinscription:

Eiemplum salutis publici cives posuerunt anno 1495. La dat de

cette statu, erigee sous le regne de Laurent Medici, prouve la

crainte que l'on avait de Tenergie des Plorenlins, son existence

presente demontre le peu de cas qu'on en fait.

„Si les habitants de toute i'Italie sont hors de comparaison
avec ses premers regnicoles, les Plorentins d'aujourd'hui ont pour
le moins tout autant degenere de ceux du 15-me siecle. Au lieu

d'un peuple guerrier, jaloux de ses droits, qui pour un soupcon de

tyrannie affrontait le trepas, on ne trouve aujourd'hui qu'une po-

pulace indolente, qui n'a ni la vivacite des Romains, ni Tastuce

des Genois, et dont le caract^re n'est rendu doux ue par Tacti-

vite d'un gouvernement aussi severe qu'absolu, qui Jui Ote tout

espoir de i'impunite d'un crime. Cette noblesse turbulente, dont la

vie autrefois n'etait qu'un passage continuel des horreurs d'une

guerre intestine a Tindigence des exils, n'a laisse dans ses

descendants d'autre trac de ses passions violentes, que le desir

de se glorifier de son nom. L'Italien d'aujourd'hui ne fait que
vegeter; les epoques de sa vie sont un mariage, quelques intri-

gues, des enfants et les galas de cour. Quand ii a arrange les

affaires de sa maison, ii lui reste encore un immense loisir que

Tetude ou le travail ne remplit jamais. L'hiver, les spectacles sont

pour lui d'unp grand ressource: ii ne s'ennuie pas de toute la

journee, par Tespoir qu'il a de s'amu,ser le soir. Mais l'ete

est plus onereux, le jour est plus long, et neanmoins ii faut

le remplir. A Florence, des les cinq ou six heures du soir
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cominence ce travail. Le premier soin de ceux ([ui ont uiie

voituve, est de se faire trainer aux Cascine; la se tuent deux
heures, l'une a en faire ]e tour, et Tautre a s'arreter pour con-
tempier les euipages qui s'y trouvent. Cest la 1'amusement fa-

vori de i'homme de uaiite et le signe distinctif de Thomme
riche. Cest dans nne berline que se eoneentre radmiration de
la multitude; ii n'est point d'exemple que le merite d'un pie-
ton Tait eleve au point de fixer sur ki les regards du public;
aussi uand on a dit d'un homme a Floren ce: tiene carozza, e'est

combler son eloge. Apres les Cascines viennent le casino. Un
vaste cercie de dames qui ne disent pas un mot, et auxquelles on ne
parle guere, et un billard sur lequel on joue deux ou trois parties, vous

y attendent et vous debarrassent de quelqies heures. La nuit vient,

on veut encore jouir du frals et Ton se transporte sur le pont
S-te Catberine. Cest la ou on se promene sur un espace de cin-

(luante toises compose d'une montee et d'une descente rapide. La
foule qui esl toujours grand, vous coudoie, et les voitures qui

semblont avoir pris ce pont en affection, menacent continuelle-

ment vos jam bas et vos bras. Trop heureux qui peut attraper une
place sur des bancs etroits et y attendre tranquillement minuit,

qui est l'henre a laqiielle ou va se coucher. La place de S. Croix,

autre lieu de rassemblement de ces promenades nocturnes, vous
offre a peu pres les memes amusements. II resulte de tout ceci

que rheureux mortel qui se fait trainer on carosse, etouffe de cha-

leur aux Cascines, s'ennuie au casino et baille sur ie pont, raais

le peuple qui ii'a pas la faculte de s'ennuyer sl noblement, pre-

tend qu'on s'y amuse, aussi le gouvernement y a-t-il-songe.

„L'ete, pour le consoler de la privation des spectacles. car

le peuple en hiver en jouit tout comme les grands, on lui en donn
gratis, a <1i\ erses reprises, et de trois sortes differentes, des courses

de chevaux, que Ton nomme gran handlera, des courses de l3ateaux,

et des illuminations aux fetes des saints.

„(Juand on a vu una corsa dei barbari a Rom, cette especede

spectacle vous plait, et Ton s'attend au meme aspect a Plorence,

mais cette attente s'evanouit a la vue de la realite. Ouelques ca-

valiers en bas de sole, qui parcourent la ville en tenant un grand

etendard qui est le prix du vainqueur, vous annoncent la f6te le

matin; Tapres diner vous voyez dans une longue rue une foule de

peuple de toute espece huche sur des freles echafandages que Ton

ne peut regarder sans crainte; la, pendant des heures ontieres,

defilent toutes les voitures de la ville plus ou moins parees selon

le degre de la fet, qui s'etant retirees a un certain signal, laissent

Tarene libr aux coursiers. -\ peine cela s'est-il-fait, que Ton voit
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s'esquiver au travers de la foule cinq ou six bidets etigues, qui

un iiart d'heure apres reviennent au petit galop. Les battements

de main les accompagnent jusqu'au bout, oii ils ne inanquent ja-

mais d'estropier quelques personnes. La foule se mele, s'ecoule par

les rues les plus voisines, et le spectacle est fini.

„Les oourses (Je bateaux sont a peu pres la meme chose. Des

petlts echafaudages qui couvrent les uais de TArno, beaucoup

plus loin que Tespace que parcourent les bateaux, contiennent les

spectateurs. Ils ne jouissent pas a la verite du plaisir de voir pro-

mener les carosses, mals ils sont presents aux efforts que font les

rameurs pour ne pas s'echouer sur les bancs de sable qui les en-

tourent, et ii faut etre bien attentif au moment de leur depart, car

si on les perd de vue, en deux minutes ils sont au but.

„Les illuminations pour les fetes des saints, quoique assez

communes en Italie, portent un caractere plus particulier a Flo-

renoe. Elles sont plus ou moins belles, selon le nombre des devots

qu'a un sant, et Ton peut d'abord connaltre par la quantite des

chandellcs celui qui est plus en vogue. Outre les lampas eparses

qui brillant dans les fenetres, la vue s'arrete sur des petits autels

pares de papier dore et d'etoffes decoupees, ou une poupee en-

touree de vingt bougies se presente dans tout son eclat. Les ama-

teurs font plus, ils mettent des dais qui passent par dessus la rue

y attachent des lustres, des petits miroirs, des glaces; ii y en

a meme qui iiluminent una rue toute entiere; aussi c'ast la que la

foule se concentre et contemple avec extase cet aspect iumineux;

neanmolns, comme tout prend fin, les chandelles s'eteignent et ce

plaisir passe comme les autres.

„L'habitant de la Toscane a une qual1te qui le distingue des

autres Italiens, c'est que maigre son apparente nonchalance ii est

assez ]aborieux, et le sol pierreux qu'il habite, est aussi bien cul-

tive que les plaines fertiles de la Lombardie. Partout la Aigno

s'entremele avec les epis des champs, et des plantations d'arbre8

ombragent la vigne. Le gouvernement, rl est vrai, a un peu con-

tribue a rembellissement des campagnes, mais ses efforts auraient

ete vains, si le regnicole, quoique greve d'impOts, ne parvenait par un

travail opinatre a ne jamais raanquer du necessaire, tandisque sa

frugalite lui donn le moyen d'avoir du superfiu. Aussi ne faut-il

pas juger par Tapparence de misere, qu'on voit quelquefois qui

regne egalement chez tous 'es indirdus. II n'y a de pauvres que

les paresseux: si le paysan est deguenille le courant de la semaine,

le dimanche ii se vetit d'habits couteux, et si Tinterieur de sa

maison manque de cet attiruil du menage qu'on trouve chez les

Allemands, c'est que sajmalproprete innee repugne aux soins qu'il
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en faudrait avoir, mais les moyens pour se los prociirer ne lui

manueraient pas.

„Malgre que Tattention continiielle des princes de ia mai-

son de Lorraine eut ete non seulement d'empecher tous les genres

de forfaits communs dans l'It,alie, mais aussi d'affaibJir le carac-

tere des habitants, on lenr voit neanmoins deployer de l'energie

dans deux cas, dans celui uand le sentiment d'nn mai constant

excede leur patience, ou uand on s'attaque a leurs opinions reli-

gieuses, car ils sont encore pour ce dernier article d'un fanatisme

dangereux. On les a vus sous Leopold s'attrouper a Prato au nombre
de sept a huit mille personnes, s'armer, menacer le pays d'une

insurrection complete, et cela pour soutenir la cause d'une Sainte

Vlerge dont on avait ferm l'eglise qui tombait en ruines: et dans

Livourne de nos temps eelata une revolte complete pour quelques

chapelles abandonnees et un pretre qui dlsait la mess plus tard

qu'a Tordinaire. On me dira peut-etre que le clerge ou quelques

mecontents secrets les fomenterent Tune et Tautre, mais leurs

efforts auraient ete vains. si Tesprlt de la nation ne les eftt sou-

tenus. Le Toscan, d'ailleurs mou et docile, est trop craintif au-

jourd'hui pour vouloir s'in8urger. Depuis longtemps ii courbe en

esclave la tete sous le joug le plus dur, sans meme oser murmu-
rer. On Ta vu, sous Cosme III, souffrir des choses inouies sans

se soulever; des impositions terribles grevaient tous les etats, des

armees etrangeres ranconnaient, un espionnage continuel troublait

toutes les familles, et quelques favoris despotes menacaient chaque

habitant de la pert de sa liberte. Neanmoins, comme tous ces

maux n'attaquaient que les individus, chacun s'y soumit, mais a peine

voient-ils qu'on a fait quelque innovation, qu'on ferm une c!)a-

pelle, c'est la cause du ciel qu'ils croient venger, et ceux qui n'o-

saient hasarder une plainte contr les actes arbitraires du gouver-

nement, affrontent sans effroi les dangers d'un soulevement mai

soutenu.

„Maisun trait genera du caractere des Toscans qui n'echappe

pas a un etranger, c'est la iaine inveteree qu'lls portent a Leopold.

Ce lach tyran a beau etre mort, Timpression douloureuse de son

regne, comme un monument de ses forfaits, lui a survecu. Les

citoyens de toutes les conditions ne peuvent penser sans fremir

a la nuee d'espions qui les environnaient sous son regne, et meme
la confiance mutuelle n'est pas encore bien retablie; le frere se

defie de son frere, le mari de son epouse. Parni le plus intime est

suspect, on ne pense qu'avec effroi a ce que des secrets dits entre

quatre yeux etaient sus par le prince, et ii leur parait qu'ii suf-

fit au gouvernement d'autoriser encore une fois les delations, pour
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qu'ou iui recapitulat, toutes Jeurs plu!< sccretes pensees. La gene

oii les a mis cette crainte, leur a laisse une trac profonde du de-

plaisir qu'elle leur causa, et ils ont beau etre surs que son

principe plus ou moins ii'existe plus, son ressouvenir neanmoins ne

s'cffacera de longtemps. D'allleurs, ii reste encore un mai qui

presse tous les particulieurs, c'est la dette de Tetat que Leopold

a rejetee sur les communautes, si bien que ceux qui ne s'adressaient

autrefois qu'a la caisse du prince pour avoir leurs interets ou leur

capital, sont. devenus autant de creanciers isoles qui poursuivent

lo remboursement de leur emprunt aveo tout i'acharnement d'une

dette particuliere. Les particuliers de leur cOte trouvaient ce chau-

gemout insupportabe, car Targent ({u'ils payaient autrefois pour

amortiser cette dette, se melail avcc celni des autres contributions

et ne blessalt point leur idea, au liou qu'aujourd'bui ii fest tres

dur de souffrir tous les maux d'un debiteur, pour une dette qui

leur est absolumcnt etrangere, et qui n'a serv qu'a augmenter
les plaislrs du premier qu la contracta.

„§ VJI. P i s e e t L i V o u me. Je quittai Florence a regret

pour continuer ma route vers Livourne, et la promptitude avec

laqueJie les postes sont servics, ne me laissa pas le temps de

faire des longues remarqijes sur le pays que je parcourus. Le coup

d'oeil ei genera etait superbe, les chemins de toute beaute et

presue nouveaux, et les endroits, par lesquels on passe, d'une

situation charmante. Tout le long de a route on ne voit que des

maisons de campagne. des vieux chateaux isoles sur des hautes

collines, et TArno qu'on cOtoye pendant une poste, augmente la beaute

du site. Neanmoins, on ne passe que par des bourgs, et la seule ville

d'Empoli est entouree d'une vieille muraille. Arrlve la, on a le

choix d'aller en droiture a Livourne par un chemin constammeut
maiivals, ou de faire un petit detour par Pis. Je pris ce dernier

])arti et en deiix heures j'apercus cette ville.

„Un etranger qn'on aurait transporte durant son sommeil de

Florence a Pis, croirait durant quelque temps se trouver encore

dans la premier de ces villos. Cest absolument le meme aspect, la

meme situation a Tegard de TArno, la meme form des rues et

presque les memes maisons. Malgre cela Pis a quelques avantages,

ses quais sont superbes et effacent ceux de Florence, la riviere

est plus large, plus majestueuse et son Jit constamment rempli

d'eau, ses ponts egalement beaux, et tout le plan de la ville plus

regulier. Neanmoins, tous ces avantages s'evanoui8sent lorsque la

vue fatiguee de considerer des palais, desire de voir des hommes,
sans pouYOir en rencontrer. Tout est desert, l'endroit le plus vaste,

le marche meme, excepte le matin, ne presente pas une dizaine de
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personrio. Aussi daris tuiit Pis ou iie conipte iie 17 mille habi-

tants, uoiiie son enceinte fasse la grand moitie de Florence ui
en a 80 mille. Avee iine population si petite, ii y a une grand
uantite de noblesse qiii se i-etire la poiir vivre a meilleur marche,
et cent carosses environ qui lentement ie soir tolsent les uais
et demontrent au ju8te qn'il y a cent proprietaires au dessus du
commun. Quant aui particuarites, je me tiendrai sur ma reserye

ordinaire, cralgnant de contrarier ou de plagier d'antres voyageurs.

La seule cathedrale me force de sortir de ces limites. L'aspect

imposant de ce batiment et surtout son archltecture raerite u'on
en fasse mention. La quautite de colonnes assez hien distribnees

qu'on y voit, sans avoir la simplicite de la belle architecture, est

neanmoins superieure a toiis les ornements gothiques, que le mau-
vals gout des siecles anterieures avat enfantes. II sembe que

Tarchltecte, tout en payant un tribut a son siecle, sentait deja la

necessite de revenir au vrai goCit des anciens pour les batiments.

La tour inclinee qui a Tessor hardi dunc galerie sontenne par des

colonnes et qui monte en visse, est de toiite beaute. Sa hauteur,

sa simplicite, le luisant de la pierre dont on Ta batie, font un
effet admirable, et, ii est inutile d'ajouter, tres superieur a celu

de la tour inclinee de Bologe.
„Dans Tinterienr de Teglise. un tableau modern fixe mon

attentioii: c'est la production d'un Romain nomme Cavallucci, le

meilleur et le seul peintre en histoire qu'aient les Italiens. Cette

piece qui represente la prise de voile de S. Bon, frappe un mo-
ment par l'eclat de ses couleur.s. mais soutient a peine la moin-

(re analyse; la lourdeur des figures, une composition maigre, et

un ton jaune qui rend la carnation tres imparfaite. en fait un

ensemble assez mediocre. Neanmoins. apres la mort de Battoni,

c'est le seul Italien qui brillat un peu dans cette carriere. Quant

a moi, je ne puis comprendre que cette contree, la plus fertile en

grands peintres, n'en puisse produire aujourd'hui un seul capable

de taire un beau tableau, maigre les grands modeles qui peuvent

lui servir de guide, U semble que tout leur genie en ce genre soit

passe aux Prancais, et j'ai vu de ces derniers a Florence, dont les

premiers essais en paysage ont egale Salvator-Rosa, et ceux en

histoire promis de surpasser Caravaggio et FAlbane.

„Quand on considere le rOle qu'a jouó Pis dans Thistoire,

et le petit nombre de ses moyens, on est oblige de Tattribuer

a rexaltation du desir de la gloire, et au devouement de Tamour
de la liberte. II paralt impossible que les habitants d'une ville qui

cónquit Lucques, qui envoya des flottes pour conquerir la Corse, la

Sardaigne et tenir tete aux Genois, et qui dans sa defense contr
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]es Florentins moritra le courage Ic plus stoiue, ne conservassent

([uelues traces de cette anciciine raleur. Aiissi en avaient ils en-

core que ratteution continuelle d'un despotisine lent n"a pu par-

vonir a deraciner. Personne nMgnore les combats annuels que les

habitants de Pis se livraient sur le pont, pour savor, lauelle des

deujc parties de la yille que separc PArno, sera victorieiise cette

anne, et 1'on ne peut comprendre renthousiasme qu'ils mettaient

a cette petite gloire. Leur acharnement, ieur insensibilite pour les

blessures, et l'opiniatrete qu'ils deployaient pour arriver a leur but,

a fait paraitre ces jeux dangereux, et Leopold, en habile politique,

craignant d'eu ressentir un jour les effets, les supprima, mais

Ferdinand, supereur a cette consideration, leur a permis de les

continuer.

„Le trajet de Piso ;i Livonrne n'est qn'une charmante prome-

nad. On en fait un tiers an travers de la jolie campagne de Pi-

s, le second en passant par un bois champfetre que traverse une

large trouee, et le dernier en cOtoyant une foule do eanaux qui

portfent Pean douce a Livourne. Cette ville etant dans un fon d, on

ne la voit pas; ii n'y a que los móles qiii s'apercoivent de loin,

et dont la grandeur frappe d'autant plus qu'el]e contraste avec

une campagne tres ras. Un joli faubourg qui s'aggrandit jour-

nellement, precede Livourne. A peine Pa-t-on depasse, qu'on se

trouve tout pres de la porte de Plorence, d'ou Pon entre dans la

grand rue. Cest sans contredit le plus beau coup d'oeil de tout

Livourne. Cette rue cst d'une largenr considerable, les maisons

qui la bordent, de pierres dc taille et tres hautes, presentent une

enfilade de bout1ques richement fournies, pendant que Paffluence

des habitants est si grand, que Pon se condoye en plein jour;

son seul defaut, si c'en est un, est qu'elle est tres courte et son

espace comprend toute la largenr de la ville. Apres cette rue

ii n'y a que la grand place qui frappe; son etendue est des plus

vastes, elle a trois cents pas de long ot pres de deux cents de

large, mais aussi c'est tout son merite, car les batiments ui
Pentourent, sans en excepter Peglise, n'ont rien qui intere«se ou

qui plaise.

„Livourne corame ville marchande est sUrement une des pre-

mieres en ce genre. Son enceinte n'est pas fort vaste, et d'une

figur ovale, mais ses rues sont presque toutes alignees au cor-

don et assez larges. Dans une partie de la vilie qu'on nomme
nouvelle Ycnise, ii se trouve merac quelques canaux pour faciii-

ter le transport des marchandises. Les maisons sont solides et

toutes baties de pierre, et son pave, qui est le plus beau qu'il

y ait en Italie, ne contribno pas peu a sa proprete. Mais quand
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on a wne fois deduit ces avantages, Livourne ne vous offre pas la

moindre curiosite, on n'y trouve aucune apparence d'architectu-

re, de gout, et meme de legers ornements, et si jamais elle sublt

le sort de la destruction. ue tant d'autres endroits de la terre

ontencouru, i ne restera du port le plus riche de l'Italie, que des

monceaux insignifiants de pierres carrees. En effet, les bati-

ments splendldes ne doivent leur existence qu'au sentiment du

gout, ou ii l'orgueil du faste. Cest pouruoi on ne doi pas les

chercher dans les villes marchandes. Le commerce ne desire que

Taisance, et les masons qu'il construit, n'ont en grandeur que

Tespace necessaire pour y mettre a Fabri les objets de son trafie,

et en beante ([ue cet espece de poli qui ajoute a la com-

modite.

„Le commerce de Livourne dans ee moment est des plus

florissants, d'antaiit plus, que se faisant dans un port libr,

ii s'y deploye avftc plus d'aisance. Les negociants de Livourne

sont tres riches, surtout les juifs, et la prncipale cause de leur

aisance est la stricte neutralite ue jusqu'a present a observe

le prince, ce qui les met a meme dans toutes les guerres mariti-

mes de servir de pr6te-Doms, ou de faire iin commerce de com-

mission tres avantageux et a peu de risque8.

„Cettc ville a deux ports. Lc premier, qui est presue com-

pris dans son enceintc, est tres bon, mais le second, qui est form
par la jetee du mole, n'est pas des meilleurs, et la rade dans les

gros temps est tout a, fait mauvaise. Neanmoins, le long de toute

cettc cóte e'est toujours le meillcur abri que peiivent chercher les

vaisseaux par la facilite qu'lis ont d'y aborder. Aussi leur nombre

en tout temps est considerable, et quand je m'y trouYais, on comp-

tait plus de deux cents batiments.

„LiYourne du cóte de la mer est tres forte. U y a des bat-

teries multipliees qui sc croisent et qui sont tres bien disposees,

mais en reyanche par terre elle n'est pas en etat de faire une d-
fense de huit jours. La citadelle n'est rien du tout et mgmo ses

parapets hauts et minces, et le faubourg qui la domine, la rendent

i'endroit e plus faible de la pace. La garnison qu'y entretient le

Grand Duc, approchera de quinze cents hommes, et s'exerce jour-

nellement a tirer des canons.

„La population de cette ville, comparee a sa grandeur, est

excessive, on la fait monter a soixante mille ames, et je crois ce

calcul pas du tout exagere. Neanmoins, dans une si grand affluence

de peuple, on chercherait en vain les traits de quelque caractere

national. Ce n'est qu'un ramasse d'etrangers de toute espece, que

ravidite du gain y a rassembles, et si Ton vous doit faire inen-
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tion de leurs actions journaiieres, on ne verrait iriiue longue list

de friponneries qui ne milite pas en leur faveur.

^Cest dans le mois de septembre a Livouriie, comme dans

le reste de Tltalie, que les operas serieiix ouvrent leurs spec-

tacles. L'oisif Italien qiii y concentre tout ses amiisements, trepi-

gne d'impatience a Tapproche de ces epoues fortunees, et sait

six semaines d'avance tous les noms des acteurs, danseurs, deco-

rateurs, tailleurs, jusqu'aux ouvreurs de loges, qui les composent, et

les gazettes, etayees de mille placards authentiqiies, rafraichissent

sa raemoire sur des noms aussi importants.

„Les entrepreneurs, qui jouissent d'une haute consideratioii

dans Tesprit du public, sont assez heureux de le contenter, et ils

ne menagent pas la depense pour donner de 1'elat a ces augu-

stes amuseraents. On fait venir des peintres habiles et surtout des

tailleurs, la teróbenthine inonde les ateliers, 1'or et Targent s'entasse

sur les habits, et les gens les plus ruses de Tentreprise epuisent

leur genie dans des intrigues finement ourdies, pour attirer a peu

de frals un Rubinelli, un Senosini. ou un Marches, et s'ils par-

viennent a ongager un de ces illustres personnages a fredonner

quelques airs, la seule renommee de ces noms fameux est le gage

de leurs succes pecuniaires. L'ltalien d'ailleurs, riche et peu

a son aise, epargne toute Tannee pour prodiguer son argent au

spectacle. Les loges sont des especes de majorats de familie, tous

les nobles un peu aises en ont une, et ils les loucnt de pere en

flis, la grand moitie du parterre est remplie d'abonnes, si bien

que Tentrepreneur, a la premier soiree. sait deja au juste le profit

qu'il aura. On devrait croire qu'un goilt aussi genera et constant en-

fantat a la fin la perfecton de Tobjet qu'il cultire, mais c'est le

contraire. L'esprit de la nation s'y oppose, Tenflure qui en Italie

tient lieu de genie, y domine, et le mauvais gotlt, qui nail du

manque d'une eertaine elevation, absorbe tout ce qu'i] y aurait de

passable.

„Les salles de theatre. dans un pays oii les amateurs de

TEurope entiere vont chercher des modeles d'architecture, sont du

style le plus baroque. Au lieu de ces cirques raajestueux, ou

Vitruve epuisait son art, dont on allait en Grece apprendre la

structure, et dont la masse isolee faisait, par Taccord de ses par-

ties et 1'elegance de sa construction, le principal ornement d'une

ville, on ne voit aujourd'hui, dans une rue etroite et sale, qu'un

batiment long, massif, carre, perce de petites fenetres, dont deux

portes accouplees, placees dans un de ses coins, forment Tentree.

L'interieur correspond au reste. A Tentree se trouve un petit cor-

ridor qu vous conduit a des escaliers etroits, barre par des pa-



313

lissades, oii des homnies en domino, en rectnant \ os billets,

semblent par leur aspcct trivial vous annoncer Tespece de

plaisir que voiis allez gouter. On entre enfin bien coudoye
par Ja foiile, et qiie voit-on? une salle vaste et haute, ornee

de plusieiirs rangs de loges, peinte ou sciilptee en orneraents

historiues, largeraent doree, et surtout ayant dans un endroit

bien saillant Tecu du prince, dans le pays duuel on se trouve. Ce
n'est ni iin amphitheatre comme celni de Yerone, ni une espere

de cour interieure, ornee d'architecture, dont les balcons formaient

des loges, idee dont s'est servi, avec tant de succes, M. Louis,

dans son superbe theatre de Bordeaux. Les decorations repondent

parfaitement au style d'architecture recu aujourd'hui en Italie. On
volt des grands chandeliers a Tantiue au mlieu d'un jardin, et des

vases etrusues cntasses sur le pave d'une cour. Des colonnes, dont le

fut est souvent d'un beau vert clair et les chapiteaux couleur de ros
soutiennent des edifices tourmentes qui forment sur e theltre des

llgnes de perspective en zig-zag. Les habitants de ces palais colores

ont un costume qui ne les dement pas; ce sont des princesses grec-

ques frisees en enormes pigeons, avec cinquante plumes sur la t§te,

et un panier d'une demie brasse de longueur, qui jouent le róIc

d'Iphigenie, et des heros Romains du temps des Camille et des

Coriolan. qui paraissent avec une cuirasse de satin noir, reliaussee

en broderie d'or. Millo chefs-d'oeuvre des anciens. en peinture, en

scnlpture, en bas-reliefs, dementent journellement le costume des

comedions, et neanmoins personne ne se corrige, le mauvais gout

augmente chaque jour, et la proportion de son extravagance est

celle de Tadmiration des spectateurs.

„L^italien n"est attentif qu'a quelques airs et vit un spectacle

sans le voir. Cest le rendez-vous de ses affaires, c'est la ou ii

ourdlt ses intrigues amoureuses, ou les inconstants voltigent des

pri-mieres anx secondes pour baiser la main des jolies femmes,
ou le gisbes sont en sentinelle, toujours prets a presenter une

epingle, ou a relever un eventail, enfin c'est la oii le vide qu'il sent

continnellement est rempli par les accords de Torchestro et les

accents des cbanteurs. Ceux-ci surtout font le charme de son exi-

stence, dissipent ses ennuis et embrasent ses sens. Une jolie prin-

cesse le toucbe qui d'une voix flutee, en lancant des oeillades au

pasteur, demande la grace de son amant a quelque tyran qui se

promene dans le fond du theatre. Un chatre Tetonne, lorsque trans-

forme en heros, ii parvient, par des roulades en recitatif, a animer

ses soldats au combat. Mais ses transports se rservent pour le

chanteur dont la voix flexible fait retentir la salle de Techo de sa

basse-taille, et un moment apres enchante Toreille par des sons
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argentins. 11 lui parait si beau (l'eiitendre un Titus dire un mot

fameux en descendant deux octaves, et accorder une grace en sif-

flant le discant, qu'il ne voit dans l'heureux mortel qui reunit ces

dons, qu'uii homme au dessiis de ses eloges et au niveau de toutes

les recompenses.

„Les triomplics ehez los Romains etaient accordes ii des

guerriers sangninaires, dont Jes peuples valncus eiitourraient le char.

L'Italien, plus Humain, les reserve pour des heros pacifiues, ui le

desennuyent quelques heiires et dont le cortege n'est compose que

de Yiolons de leiirs amis, et rarement ii se passe une annee sans

qu'on accordat a un ehanteur les honneurs de Vovazione.

A LiYourne en 1792 on en fit une splendide en faveur d'An-

zani. Cette ville, plus en etat de fournr a la depense de spectacles

que beaucoup d'autres en Italie, n'etablit iin opera serieux que

depuis quelques annees. Peu de grands sujets ayaient encore parus

sur la scen, lorsqne Anzani fit entendre les sous melodieux de

sa voix. Dans d'autres villes ii n'aurait eu que des applaudisse-

ments, la ii excita Tentliousiasme. La reconuaissance des habitauts

dont ii enclianta Touie, fut sans bornes et on destina a son tri-

omphe la fin du carnaral. Ce jour splendide viut, ii y chanta et

se surpassa; mais on sut bien le lui temoigner. L'opera n'etait pas

encore fini, qu'nne pluie de sonnets, imprimes sur du satin, inonda

la salle; c'etait le premier tribut qu'on rendait a son talent, et le

plus leger. L'opera fini, Anzani descend de la scen ponr s'en

aller chez soi, Torchestre ouvre la marche, les acteurs Tentourenl,

le ballet serieux le suit, les grotesques ferment le cortege, et un

peuple immeuse obstrue les rues pour Tetourdir de ses applau-

dissements. On illumine les endroits par ou ii passe, des fusees eclai-

rent lair et des fleurs se jettent sur son chemin, on le reconduisit

ainsi a sa maison, ou ii enteiidit encore des couplets a son hon-

ueur. Mais ce n'est pas tout, le Livournois pensa a Tayenir, et

Youlant eterniser le plaisir qn'il ressentit, ainsi que les taients de

Tacteur, ii fit frapper des medailles, qui devaient passer a la po-

sterite. Cest sur ces medailles, que se voyait frapper Tempreinte

(le Theros histrion, en habit modern romain, tel qu'il paraissait

sur le theatre, avec la legend fastueusc: Lirorna Anzani virtuti

grata.

„Feut etre que dans dix siecles la fureur des hoinmes ou les

revolutions de la natur seront cause que Ton saura a peine si

LiYOurne a existe. II n'y aura que quelques ruines sans grandeur

qui indiqueront la place, oii les Yaisseaux de la Mediterranee fai-

saient un commerce avantageux. Les amateurs de ces temps fouil-

leronr. les marais qui Tentourent, pour decouvrir quelques traces
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de ses aniiales, et 4u'y truuveroiit UsV ies medaiUes d'Aiizani.

L'antiquaire enchante se figurerapar le costume qu'il fut un guerrier,

par Tinscription u'il sauva la ville de quelque danger eminent, et

le nom d'iiTi comedien, qui n'avaitpas meme un talent utile comrae

celui de Garrick ou de Lekain, briJlera aupres de cenx des plus

grand s capitaines.

„Que cela nous serve de lecon pour la foule des antiquites

que nous entassons dans nos eabinets et qui conservent des noms
peut-etre dignes de mepris. Car le meme metal qui sert a eterni-

ser la memolre du heros, peut transmettre a ia posterlte celle de

l'homme nul. Les debnrdements des empereurs romains doivent sur-

tout nous rendre circonspects snr cet article. Personne n'lgnore

qu'Antoine donna une ville a son cuisinier, et qu'Adrien erlgea un

tempie a son glton. Des medailles etalent des moindres recom-

penses; le temps qul detruit ou conserve sans distinction, les

laissa subsister peut-etre, et Tempreinte des traits inslgnifiants

d'un esclave, ou d'un flatteur, s'achete a grand prix, ou sert par-

fois d'epoque a i'histoire".
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